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Подав Володимир Гребеняк. 

Останні часи, головно 1913 тий рік були дуже неприхильні 
веденю систематичних археольоїічних розкопок; безнастанні дощі 
унеможливлювали працю в тім напрямі, а наслідком того — 
повний застій, гарно попередними роками зорганізованої роботи. 
Такими прекрасними здобутками, як прим, відкопані в 1910 
і 1911 р. проф. К. Гадачкои сліди промислової оселі передми- 
кенської доби в Еошилівцях, 1913-тий рік повеличати ся не 
може. Все таки згадані неприхильні обставини не значать, мов би 
в останиих роках східно-галицька археольоїія не збогатида ся 
вже ніякими новими нахідками і фактами. Тоді, коли вправний 
учений не мав змоги займати ся відбиранєм землі скарбів, укри¬ 
тих від віків в її лоні, роботу сю переймив на себе звичайний 
припадок, роля котрого в археольоїії була і дальше буде дуже 
великою. Протягом другої половини 1912-того і в 1913-тім році 
найдено в Галичині припадково в кільканайцяти місцевостях 
остатки передісторичного житя, приналежні ріжиим культурам 
і ріжним часам, котрі хоч і достаточно не розслїджені, все-ж 
таки е не без деякої наукової вартости. Коли би не мали вони 
навіть якогось иншого більшого значіня, то вага їх як самих 
тілько дороговказів для будучих дослідів занадто велика, аби 
їм не присвятити докладнїйшої уваги. 

1. Глинянська дилювіяльна с таці я. Найбільше 
інтересна, здаеть ся, нахідка зроблена припадково в 1913 р. 
в цегольни в Глинянах на поли зв. Дуброва. Між двома вер¬ 
ствами глини, висшої, типового жовтого лвссу і низшої, ясно- 
сивої відміни останного, найдено велику скількість, на одно 

і Запнем Н. Т. НІ. т. СXXII. 
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місце знесених, зі собою перемішаних костей мамута, в пере¬ 
важній насти приналежних молодим одиницям. Окрім одного че¬ 
репа і вісьмох долїшних щок відкопано цілі партії хребетних 
стовпів ще в первіснім, ненарушенім виді, дальше богато ло¬ 
паток, ребер, довгих костей і т. и. Разом з таким звіринним 
матеріалом, в одних і тих самих їеольогічних верствах — по 
дослідам професора їеольогіі на львівській полїтехнїцї Т. Вісь- 
ньовского — ненарушених, найдено декілька кремінців з ви¬ 
разними слідами оброблена: один грубо облупаний скребак; 
вістря кількох ножів у формі не зовсім ясно скристалізованій; 
малесенький ножик, який задля його величини треба вчислити 
до їрупи пікролїтів; вкінци кілька нуклевсів, з котрих один 
міг бути уживаний як шило.1) 

Невелике число кремінних предметів, як видко з висше 
сказаного, найдено в ново відкритій глинянській палеолітичній 
стації. Добутий матеріал занадто малий, щоб на його основі 
ножна робити якісь далеко сягаючі висновки. Не без певного 
оправдана був би навіть сумнів що до фактичного істнованя 
в Глинянах слідів жита дилювіяльного чоловіка. Жменя дрібних 
кремінних відщипків не може ще бути певним доказом. Ще 
більше скептично приймити треба спробу проф. Вісьньовского 
означити хронольойчно і типольоїічно глинянську нахідку. Опи¬ 
раючи ся головно на їеольоїічних і палентольоїічних даних 
хоче він злучити ново віднайдену стацію з культурою Аигі- 
диасіеп у Франції. Хоча би глинянська стація хронольоїічно 
такій дійсно і відповідала, то все таки памятати треба, що 
розвиток палеолітично! культури на сході міг йти иншими до¬ 
рогами, ніж на заході, що отже схема влучна для класифікації 
сеї останної цивілізації, у нас може показати ся маловартною. 

Глинянська стація, як_би воно й не було, являє ся все 
таки найінтереснїйшою нахідкою зробленою у нас останними 
часами. Се перше подібне відкрите в середнім поясі східної 
Европи, звідки доси ми не мали навіть найдрібнїйших слідів 
дилювіяльного чоловіка. Сі останні звісні були лише з одної 
сторони в околицях яадвислянських, з другої в наддніпрян¬ 
ських; нахідка з м. Глинян була-б отже — так би сказати — 

*) Т. ^Уійпіотозкі. ЙЬег йіе іп вііпіапу детасЬіе ЕпІ<Зескип§; 
еіпег раїаоїііізсЬеп Зіаііоп сіег МагтіІ]а<гег тії (їег Гаипа (їіітіаіег 
Заидеііеге. Ехігаіі сіп Виїїеііп сіє Г асасіетіє сісз зсіепсез сіє Сга- 
соуіе. Сіаззе сіє.? зсіепсез таїЬбтаііциез еі паїигеїіез. Зегіе В. Зсіепсез 
паіигеїіез. Аугіі, Сгасотіе, 1914. 
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лучником двох сих, давкїйше віднайдених центрів дилювіяльної 
культури. Разом а тим вона може посувати початок кольонїзації 
Галичини у значно давнїйші часи, ніж доси загально бузо при- 
няте. Звичайно говорить ся, що людська нога перший раз ста¬ 
нула в сих частинах краю що йно в неолітичній добі. Тепер 
можна би вже заверлути сю много важну хвилю в далеко старші 
часи. Проте таки один давнїйше затверджений факт полишить ся 
і на дальше певним, нічим ненарушеним: інтензивна, загальна 
і численна кольонїзація Східної Галичини починавсь що тілько 
8 хвилею, як чоловік познайомив ся технікою гладжена каміна. 

2. Нові скрипкові гроби на Поділю. Найстаршими 
і найінтересн'ійшими памятками культури доби гладженого ка¬ 
меня є у нас т. зв. скринкові гроби. Доси звісні вони ледви 
з кількох місцевостей, відкритих на докладно обмеженій тери¬ 
торії Поділа. Перший раз подибано таку монументальну па- 
мятку ще в 1827 р. в с. Беремянах залїщицкого повіту. В 1876 р. 
відкрито другий подібний гріб в тій самій місцевости. Від сего 
часу досліджено їх ще кілька а то в сс. Коцюбинцях, Хорост- 
кові, Чорнокінцях (пов. Гусятин) і Кошилівцях (пов. Залїщики). 
Два инші анальоїічні гроби з с. Підгайчик Юстинових і Семе- 
нова (пов. Теребовля) описані дуже недокладно і тому не можна 
нічого певного про них сказати, ке знати навіть, чи вони дійсно 
скринкові.1) Як бачимо, не велике число подібних памяток від¬ 
копано доси, а що гірше, ледви один із них, іменно зі с. Увисли, 
мав щасте бути дослідженим археольоїом - спеціалістом. Тому 
кожда і найдрібнїйша відомість про відкопане нового скринко- 
вого гробу для нас дуже важна. З огляду на все те нахідка 
зроблена в 1912-тім році в с. Заставю теребовельского по- 
віта, де віднайдено саме такий гріб має для науки деякий ін¬ 
терес. 

Опис ново відкритої памятки поданий проф. Ст. Сроков- 
ским в тернопільськім „ біозіе ро1зкіт“ (р. 1912, ч. 14) п. з. 
СїгоЬу рггесІЬізІогусгіїе Іагозїаши, і повторений опісля з де¬ 
якими додатками, Б. Янушои в праці про Поділе.2) Проте ува¬ 
жаємо відповідним навести сей опис і на сім місци як пояснене 
до поданих тут знимок двох найдених у ріли глиняних посудин. 
Сі останні незвичайно типові для всіх скринкових гробів, в яких 

х) В. Іапизг. Киїїига рггебЬізіогусгпа Робоїа даіісуізкіедо. 
Тулені пік пайкову і Іііегаскі. Т. ХЬІ. зош. XI. Львів 1913. Ст. 1046 
і дальші. 

*) Таяже, ст. 1260—1262. 
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ніколи не найдено слідів відмінної кераміки, лише завсїди таку. 
На жаль доси опублікований був А. Кіркором лише один ри¬ 
сунок посудини, характеристичної для культури скринкових гробів, 
і то у видавництві рідкім і мало доступнім.1) Аби виповнити 
сю прогалину рішив ся я подати тут знимки двох віднайдених 
в Заставю горшків законсервованих дуже добре, як рідко коли, 
разом з описом самого гробу. Вони характеризують нам знаме¬ 
нито цілу кераміку найстаршої східно - галицької неолітичної 
культу ри. 

Гріб у Заставю уложений був з великих камяних плит, що 
разом творили скриню, положену в напрямі від сходу на захід. 
Дно її, виложене жовтою убитою глиною, прикрите було каменем 
1*30 м. довгим, 70 цм. широким. На бічні, більші стіни скрині 
складали ся плити так само довгі і 90 цм. високі. Менші боки 
її замкнені були каменями 55 цм. широкими. Все те разом при¬ 
кривала плита такої самої величини як та, що творила дно 
гробу. В середині скрині зложені були три кістяки, по реля- 
ціям робітників, в сидячій позиції, скорше одначе в лежачій, 
але скорченій, як се було місце в добре розедїдженім давнїйше 
гробі в Увислї. Один скелет був мужеський, довгоголовий; дру¬ 
гий жіночий, короткоголовий. Побіч них найдено більшу скіль 
кість глиняного череня, з якого вдалось зложити майже ціло 
дві посудини, віддані на табл. 1. рис. 1 і 2. Вироблені вони 
з чорної глини, без гончарського кружка; форма їх кулиста, не 
має виразно зазначеного дна; вона типова для всіх посудин 
доси віднайдених в скринкових гробах. Орнамент, яким горшки 
прикрашені, складав ся з трикутників вершками звернених 
в долину; поля виповнені густо побіч себе уложеяими лініями. 
Одна з посудин, більша, має окрім сього поясок витворений 
8 ліній, що себе обопільно перетинають, та загнені криски уло- 
жені в виді нутасів, що звисають з трикутників в долину. 
У вглубинах описаного орнаменту зберегли ся сліди білої маси, 
якою він був давнїйше виповнений. Окрім посудин найдено ще 
побіч них два камяні топірцї, з котрих один є частинно гла¬ 
джений. 

Описаний гріб нічим не ріжнить ся від иншях, доси звісних 
подібних памяток Східної Галичини. Вага його лежить головно 
в тім, що він дав нам добре збережені дві посудини і сим спо- 

!) А. Кігког. \Уусіесгка па Робоїе даііеуізкіе. КІозу. Варшава 
1877, ч. 620. 
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собом уможливив схарактеризувати рисунком цілу найстаршу ту- 
тушну неолітичну кераміку ідентичну з ними навіть і в най¬ 
менших подробицях. 

При нагоді досліджувана згаданого ново відкритого скрин- 
кового гробу в Заставю музеальна комісія „Товариства Школи 
Людової“ в Тернополи занила ся ще розгляненєм нашої по¬ 
дібної памятки в тій самій місцевости, віднайденої припадково 
ще перед кількома роками при копаню ями на бараболі. Но 
двох днях праці переконано ся, що се також камяний гріб по¬ 
важних розмірів, в якім зложені були кости 6 або 7 осіб. Го¬ 
рішня плита була Г72 и. довга, 1 м. широка, плити бічні 
більші Г35 м. довгі, 115 м. широкі, бічні менші 97 цм. ви¬ 
сокі і стільки-ж широкі. Характеристично, що обі бічні довші 
плити оброблені були на однім краю в легонько вигнений лук. 
В гробі найдено фрагменти неподїрованих камяних знарядів та 
більшу скількість череня, приналежну горшкам того самого типу, 
як два описані в горі. 

Третий з ряду скринковий гріб відкрито ще того самого 
1912 року в с. Улашківцях чоргківского повіту. Подібно 
збудований, як два описані в горі, випосажений був зовсім ана- 
льоїічним інвентарем, зложений з камяних сокирок частинно гла¬ 
джених і глиняних посудин ідентичних з відданими на табл. І. 
риє. 1 і 2. Всі відкопані там предмети зберігають ся поки що 
в археольоїічнім кабінеті львівського університету. 

3. Памятки т. з в. передмик енської культури. 
Скринкові гроби, зразки котрих описані були в горі, є характе¬ 
ристичною рисою найстаршої неолітичної культури Галичини. 
Молодшу від неї цивілізацію, що при кінцн неоліту заняда 
у нас територіально місце першої, характеризує високо технічно 
розвинена кераміка, в переважній части прикрашена гарними, 
барвними малюнками. Від сеї її прикмети і прозвано цілу зга¬ 
дану культуру культурою крашеної кераміки або також неред- 
микенською; се останнє імя одержала вона з причин подібн»сти 
і споріднена з передмикенською цивілізацією Греції. Сліди на¬ 
званої культури находимо скрізь по цілій території полуднево- 
східної Галичини. Доси звісних було 34 місцевости з виразними 
остатками її. Рік 1913 збільшив їх число двома новими нахід¬ 
ками: до музея Наукового Товариства ім. Шевченка прислав 
д. 0. Майданюк кілька куснів сильно випаленого глиняного че¬ 
реня, серед котрих звертають на себе увагу уламки з ушка 
в виді передїравлених згрублень стінок посудини. Деякі з них 
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прикрашені барвники орнаментами. Згадане черепе найдено на 
поли Вигошів чи Ливаня в с. Голі градах залїщицького по¬ 
віту. Зовсім анальоїічні черепки так само сильно, аж до черво- 
ности випалені також в части крашені одержав тобже музей ще 
і з с. Іваня Золотого (пов. Залїщики), де були вони най¬ 
дені разом з куснями випаленої глини на городі господаря Ми¬ 
хайла Ганзюка, в найблизшім сусідстві Дністра. Обі сі нахідки, 
здаєть ся, вказують, що в тих місцях зберігають ся останки 
давноі оселі або цвинтарища передмикенської доби. Доси вони 
не були звісні в літературі, тому віднайдені черепки, самі со¬ 
бою неінтересні, набирають деякого значіня як дороговкази для 
дальших дослідів. 

4. Дрібні нахідки неолітичної доби. З инших на¬ 
хідок неолітичної доби зроблених останними часами у східній 
Галичині ніяка не має більшої вартости; на них складають ся 
майже самі принагідно відкопані камяні предмети, прислані му¬ 
зеям з ріжних околиць краю. З огляду на невелику вартість 
таких річей обмежу ся лише до самого перечисленя їх: 

Будзанів (пов. Теребозля). На поли „креміннім", де 
свого часу проф. Деметрикевич досліджував оселю передмикен¬ 
ської доби1), найдено в 1913 році, побіч одної цілої посудини 
в формі кубка, характеристичного для сеї культури і більшої 
скількости крашеного череня, ще около 150 штук кремінних 
відщипків і більших та менших уламків ножів. З відтам похо¬ 
дить також кусень кремінної пилки і кремінна сокирка ми¬ 
невої форми, частинно гладжена. (Музей Наукового Товариства 
ім. Шевченка у Львові). 

Голїгради (пов. Залїщики).- Над берегом Серету найдено: 
пять уламків кремінних ножиків і кремінну пилку 12 цм. довгу, 
гарно ретушовану. (Музей Наукового Товариства ім. Шевченка). 

Іване Золоте (пов. Залїщики). Звідси походять: уламок 
кремінного ножа і камяне долотце, гарно гладжене, з одної 
сторони плоске, з другої випукле; воно 8 цм. довге, в най- 
ширшім місци, себто при добре зазначенім вістри, 3 цм. ши¬ 
роке. (Музей Наук. Тов. ім. Шевченка). 

Дулїби (нов. Стрий). Над рікою Стриєм найдено сокирку, 
виробленого з чорного каменя, гарно гладжену, з дірою до на- 
еаджуваня держака. (Національний Музей у Львові). 

*) IVІ 1) е т у і г у к іе\уіс2. РозгикЬуапіа агсЬеоІодісгпе \у ро\у. 
ІгетЬодуеІзкіт. Маіегуаіу апігор. агсЬеоІо^ісапе. Т. IV. Краків 1900. 
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Горожанна Мала (пов. Рудки). Звідси одержав Націо* 
вальний Музей, дві гладжені каняні сокирки з иересверленими 
дірами, відкопані на поли Сосна Домініканська. 

Краковець (пов. Яворів). Найдено тут: 1) сокирку-мо- 
лот, з одним кінцем острнм, другим облин, 11 цм. довгий; 
2) кремінну сокирку, клинової форми, з гладженим віотрем, 
ІО1^ цм. довгу; 3) уламок кремінного ножа. (Національний 
Музей). 

Городниця (пов. Городенка). Звідси одержав Музей Нау¬ 
кового Товариства ім. Шевченка такі предмети: 1) кремінну 
сокирку, частинно поліровану, Ю1^ цм. довгу, 4^2 цм. ши¬ 
року; 2) кремінне шило в виді' ножа, луковато вигнене, на 
кінци ретушоване; 3) частину ніг великої глиняної статуетки 
лередмикенської доби т. зв. сидячого типу; 4) два великі гли¬ 
няні грузина; 5) мисочку зі слїданр крашеня, найширший проріз 
14V* цм.; 6) глиняний кубок 8 цм. високий, крашений, харак¬ 
теристичної форми з низькою долїшною частиною і високою та 
широкою шийкою. 

Звенигород (пов. Бібрка). Найдено тут розлупане на 
двоє кремінно шило 13 цм. довге в виді ножа з ретушова¬ 
ними берегами. 

Скоморохи (пов. Тернопіль). В музею „Товариства Школи 
Дюдової" в Тернополи зберігає ся відкопаний тут в 1913 році 
кремінний ніж (ч. інвентара 856). 

5. Памятки типу Нехи-Висоцько. На описаних ка- 
мяних зна рядах вичерпує ся реєстр нових нахідок неолітичної 
доби. Ся остання розвивала ся в Галичині дуже довго, в часі 
коли инші краї Европи переживали вже бронзову добу, до нас 
хеталь доходив лише як дорога рідкість. В Галичині не було 
ніякої окремої бронзової культури, бронзові предмети були ім¬ 
портовані, їх уживали як великий люксус властиво в чистій 
неолітичній добі. Звідси походить, що такі вироби попадають 
в наші руки тепер дуже рідко, найчастїйше як укриті в землі 
депозити. В гробах находимо їх звичайно побіч каняних пред¬ 
метів, що є доказом на рівночасне уживанє одних і других. Се 
можемо дуже добре бачити приміром в ряді т. зв. плитових 
гробів, відкритих в ріжних місцевостях галицького Поділя. 
Вони являють ся продовжений культури скринкових гробів 
в добі т. зв. енеолїтичній. Подібну памятку мали між инших 
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відкрити по реляціям д. Л. Венїжиновича1) також в 1912 р. 
в с. Турильчу борщівського повіту, на границі' двірських 
піль. На жаль ніякого опису нахідки не маємо і не знаємо, які 
предмети входять в її склад і тому відомість д. Л. Венїжи- 
новича, як не спеціаліста, мусимо приймати з великою ре- 
зервою. 

Бронза як з одної сторони була у нас в уживаню рівно¬ 
часно з каменем, так із другої находимо її і побіч зелїзних 
предметів. Класичний примір на се, як то всі три згадані роди 
матеріалу: камінь, бронза і зедїзо рівночасно служили в Гали- 
до виробу знарядів і прикрас, подають цвинтарища характери¬ 
стичні для культури т. зв. типу Чехи-Ввсоцько. Тут побіч себе 
не трудно найти камяні і зедїзні знаряди та бронзові при¬ 
краси в одних і тих самих гробах. В сім найлучший доказ 
довгого істнованя у нас камяної доби, яка кінчить своє істно- 
ванє що йно тоді, коли в инших краях Европи не лише бронза, 
але і зелїзо стало вже загально звісні. 

Культура типу Чехи-Висоцько була широко розпростороиена 
на великих територіях північно-східної Галичини. Доси одначе 
звісні в літературі лише деякі місцевосте, де подибують ся 
сліди її, а то: Ясенів (брідського пов.), Божиківцї (підгаець- 
кого пов.). З инших згадати ще треба хиба про Глубічок, Ба- 
ківкут і Увислу (гусятинського пов.) де віднайдено остатки по¬ 
дібної цивілізації, лише в дещо инших обставинах (гроби не 
рядові а плитові). Невелике число нахідок приналежеих зга¬ 
даній культурі — як бачимо з висше сказаного — доси зано¬ 
товано у нас; тим більшого значіня супроти того набирають 
принагідні відкрите нових остатків сеї культури, зроблені 
в 1913 році. Першу таку нову- нахідку творять два скелети 
припадково відкопані на громадськім поли в с. Белзци, зо- 
лочівського повіту; вони лежали в витягненій позиції один 
побіч другого, не глибше як 50 цм. в землі. Побіч них най¬ 
дено : 

1) Глиняний кубок, 7 цм. високий, вироблений з темно- 
сивої глини з остро по середині заломаними стінами, анальо- 
їічний до звісного нам з с. Чехів, опублікованого Із. ПІаране- 

\) Ь. ТУе ^ г2 у п о \уі с 7.. Рг7,е"1ас1 гаЬуікоБг рггейЬізІогусгпусЬ 
л\’ окоїісасЬ Вогзгехочта. IV. Зргалуогсіапіе Бугексуі роїзкіе^о дітпа- 
гуит геаіпедо Вогзгс20\уіе. Борщів 1913. 



Нові археодьоґічні нахідки на території Східної Галичини 1В 

вичем в його працї про передісторичні кладовища в Чехах 
і Висоцьку.1) 

2) Долїшну частину такого самого кубка; найбільша широ¬ 
кість якого 8 цм. 

В) Третин з ряду кубок, більший від двох перших, з ви¬ 
разно зазначеною шийкою, на внї відхиленою. Вія подібний до 
посудини репродукованої Шараневичем з е. Чехів.2) 

4) Фрагмент чарки з ушком, високої 5 ци., широкої 9—10 
цм., типу зображеного Шараневичем.3) 

5) Два фраїменти посудин, без виразно зазначеного дна, 
які можуть бути або невеликими мисочками або чарками з вія- 
ломаними ушками. 

6) Дві бронзові, потрійно скручені спмралї; одна мав про¬ 
мір 5, друга 4 ци. (Музей Наук. Тов) ім. Шевченка). 

Того самого тину нахідку зроблено в с. Лошневі тере- 
бовельського повіта. При б-іиаше незвісних обставинах відко¬ 
пано там: 

1) Кубок з ушком 6*5 цм. високий, подібний до репроду¬ 
кованого Шараневичем.4) 

2) Кубок без ушка 5'5 цм. високий також схожий із від¬ 
даним у ироф. Шараневича.5) 

3) Малий кубок без уха иівкулистої форми 4'5 високий.6) 
4) Бронзову бритву 9 5 цм. довгу з луковато вкгненим 

вістрем і тоненкою ручкою, закінченою в середині порожзим 
колїсцятком. (Диви табл. І, рис. 7). 

5) Бронзову бранзолету чи нараменник 11*2 цм. в промірі, 
в двох місцях сильно зїджений енїдею. (Табл. І, рис. 4). 

6) Бронзову обручку по середині грубшу, яри краях тоншу, 
в промірі 5'5 цм.; вона прикрашена орнаментом, витвореним 
8 рівнобіжних ліній прямо і скісно уложених. (Табл. І, рис. 9). 

7) Бронзову обручку в середині грубшу, по краях вузшу, 
3‘7 цм. в промірі, неорнаментозану. (Табл. І, рис. 8). 

4) Сшепіаггузка ргхесШізІогусгпе уу СгесЬасЬ і ІУузоски \у ро\у 
Ьгойгкіт. (Тека копзепуаіогзка, II, 1900). Табл. А, рве. 5; табл. В 
рис. 11 і 14. 

*) Тамже, табл. В, рис. 31 і 34. 
3) Тамже, табл. С, рис. 43 і 44. 
4) Тамже, табл. С, рис. 43. 
*) Тамже, табл. А, рис 4. 
®) Нор. тамже, табл. Б, ряс. 83. 
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8) Перстень з бронзової бляшки 2*2 цм. в промірі, з не- 
злучевими зі собою кінцями. (Табл. І, рис. 5). 

9) Перстенець з тоненького бронзового дроту з одною спі- 
ралею при кінци, друга — можливо що відломана. В промірі 
він 2 цм. довгий. (Таб. І, рис. 6). 

Трету з ряду нахідку, зовсім анальоїічну до двох описа¬ 
них в горі маємо зі с. Ульвівка сокальського повіту, де під¬ 
пас копаня бараболь відкрито передісторичне кладовище. В мо¬ 
гилах найдено пять кістяків з головами зверненими на південь, 
а при них бронзові нараменники, їузики, ковтки і богато на- 
чиня. Відомість про се відкрите подав лроф. К. Гадачек Збо- 
рови консерваторів на однім з чергових засідань 1913 року; 
точного опису його поки що одначе не маємо, тому на сїм місци 
обмежимо ся лише еамою згадкою про нього. 

Описані нахідки, всі приналежні культурі типу Чехи-Ви- 
соцько значно збільшить поданий попередно реєстр місцевостей, 
доси звісних зі слідів сеї цивілізації. Його при сїй нагоді мо¬ 
жемо ще помножити декількома, що правда давнїйшими, до те¬ 
пер одначе в літературі ще незвісними подробицями. 

Теребовля. В музею Товариства Школи Іюдової в Тер- 
нополи зберігають ся найдені тут посудини, які виробом і фор¬ 
мою своєю безперечно приналежні культурі Чехи-Висоцько. Се¬ 
ред звичайних для сеї цивілізації малих кубків з ушками й 
остро закінченими днами і серед мінятурових, досить грубо ви¬ 
роблених горшків звертає на себе увагу більша посудина по 
середині випукла, в горі вузша з розхиленим на внї отвором, 
з двома великими ухами, поставленими в горішній її части, 
одно против другого. Вона репрезентує собою форму, рідку для 
ропертуару типів культури Чехи-Висоцько. 

Смиківцї (пов. Тернопіль). Найдено тут побіч скелета 
низький і широкий кубок з відломаним ушком, подібний до 
зображеного у Шараневича1) разом з уламком тоненького, зігне- 
ного бронзового дроту. (Музей „Товариства Школи Іюдової® 
в Тернополи, число інв. 982). 

Борки Великі (пов. Тернопіль). Принагідно в 1912 р. 
відкопано тут дві посудини; одна наповнена попелом і кістьми 
розсипала ся, другу передано музеєви „Товариства Школи Лю- 
дової“ в Тернополи. Се малий кубок з остро закінченим дном. 

*) Цит. праця, табл. С, рис. 44. 
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зовсім подібний до тих, яких більшу скількість найдено на 
на цвинтарищах Чехів і Висоцька. 

Біла (пов. Тернопіль). Періодично відкопують тут посу¬ 
дини характеристичні для культури Чехи-Висоцько; пару таких 
предметів вберігає ся в тернопільськім музею „Тов. Школи Льо¬ 
дової “Ч1) 

Переволочна (пов. Золочів). Музей Наукового Товари¬ 
ства ім. Шевченка у Львові одержав звідси кілька років тому 
назад високу а вузку посудину наповнену попелом і кістьми, 
зі стінами майже рівними, лише незначно до гори розширеними. 
Вона подібна до зображеної Шараневичем2) і також до кількох 
зовсім анальоїічних посудпн з Ясенова і Смільна відкопаних 
дром К. Гадачком, збережених тепер в Музею Дїдушицьких 
у Львові. 

Постолівка (пов. Гусятин). Неглубоко під поверхнею 
землі найдено тут глиняну урну наповнену попелом і кістками, 
яка прикрита була круглою бронзовою бляхою з виразно за¬ 
значеним бортом на краю її. По середині бляхи зберегли ся 
зберегли ся сліди зелїзного ушка, а в однім місци при березі 
уломок від відбитої зелїзної ручки, прикріплений до щита 
трома гвоздиками-нїтами. Хронольоїічно означити описану на¬ 
хідку дуже трудно, а то тому, що сама посудина, найпевнїйший 
дороговказ в таких випадках, не зберегла ся нї в однім від- 
ломку. До музею „Тов. Школи Людової“ в Тернополя дісталась 
лише сама бронзова бляха. Се безперечно було зеркало. Подіб¬ 
ного рода предмети широко були звісні на Україні в т. зв. 
скитських могилах.3) До сих оетанних дуже подібне зеркальце 
зі с. Постодівки; там також найдено численні бронзові бляхи 
з зелїзними ручками і ушками. Тому то ми готові злучити нашу 
нахідку хронольоїічно і культурно зі скитськими впливами а тим 
самим із культурою типу Чехи-Висоцько, бо і вона стоїть з ними 
у дуже тісній звязи.4) За таким означенем, здавть ся, промовляв 
і се, що рівночасно зі згаданою посудиною і зеркалом, але 
в віддаленю аж кільканайцяти метрів від них, найдено дво- 

г) Рг7,е№0(їпік ро Мигешп Росіоізкіет Т. 8. Ь. ху Тагпороіи. 
Тернопіль 1913, ст. 3. 

г) С. N е у т а п. Хоіаікі агсЬеоІо^ісгпе г ІІкгаіпу. 2Ьіог ххіасіо- 
тойсі бо апігороіодіі кгархуе;). Т. VIII. Краків 1884. Ст. 37. 

®) Ор. сії. табл. А, рис. 6. 
4) В. Гребеняк. Сліди скитської культури в Галичині'. Запаски 

Наук. Тов. іи. Шевченка. Т. СХУІІ—СХУІІІ. Львів 1914. Ст. 9 і слід. 
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листну бронзову стрілку подібну ДО ЗВІСНИХ І ЗІ СКИТСЬКИХ МО¬ 

ГИЛ на Україні' і з гробів з виразними слідами скитських впливів 
відкритих в Галичині.1) Проте одначе до висше поданого опре- 
дїденя нашої нахідки треба відносити ся з оправданою резер- 
вою, бо бронзове зеркальде, яке служило нам одиноким при тім 
матеріалом, не е виключною приналежністю скитських могил. 
Подібні йому предмети часто можна найти і разом з памятками 
значно пізнїйшвх часів. В Галичині пр. стрінув їх І. Коаер- 
ницький в некрополі з доби римських впливів (II в. по Хр.) 
в е. Липкцї горішній, рогатинського пов.2) 

Без огляду на се, чи нахідку зі с. Постолівки будемо вва¬ 
жати звязаною з культурою Чехи-Висоцько чи ні, все-ж таки 
думаємо, що пепечислені ВІДОМОСТІ! про відкопуване слідів її 
в ріжних місцевостях Галичини дуже виразно показують ши¬ 
роке розмроетороненє її в межах нашого краю. Найдальше на 
полуднє доходить вона до повіту підгаєцького і теребовель- 
ського, звідки через повіти тернопільський, золочівськии і брід- 
ський сягає аж до сокальського. Сим способом обнимае вона 
своїми границями майже все галицьке Поділе, цілий східно-пів¬ 
нічний кут Галичини. Від доріча Бугу переходить в доріче 
Дністра, і такі м чином дві сі часшни краю, які вже в неолі¬ 
тичній добі визначали ся ріжнини культурними відносинами3), 
лучить зі собою. 

Культура типу Чехи Висоцько в сути своїй мабуть зовсім 
оригінальна і окрема. Своєрідність її в тім, що без застережень 
не можна злучити її ні з одною з рівночасно цвитучих доо- 
хрестних культур. Як се старали ся ми вже виказати на иншім 
місця4), численні узли вяжуть її зі скитськими могилами над 
Дніпром, головно однакові тут і там керамічні форми. З другої 
знов сторони предмети металеві відкопувані в одних гробах 
з глиняними виробами виказують найбільше схожости з типами 
характеристичними для наддунайських культур. На се також ми 
звернули ми увагу в цитованій студії, але лише зовсім загально. 
Оеновнїйше се питане розглянув проф. К. Гадачек в праці дри- 

х) В. Гребепяк, 1. с. Ст. ІЗ. 
8) Бг. К. Набасзек. Киїїига сіоггесга Бпіезіга \у еросе се- 

загзітеа ггутзкіе^о. Маїегуаїу апїгоро1о"іс2ПО-агсЬеоІоо. Т. XII. Краків 
1912. Ст. (24). 

3) В. Йапизг. 2 ргасігіеібіу гіеті Ьготозкіеу Львів 1913. Ст. 
8 33. 

4) В. Гре бе н як. 1 с. Сг. 17—19. 
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свяченій енеолітова і гатьшгадській культурі в Польщі.1) Ясно 
виказав він там, що металеві предмети, як іппилї і фібули, 
бранзолєги, нашийники і иерстенї, дармовиси і перли, завуш¬ 
ниці, сниралї зо волоса, їузики і щитики виказують богато ана- 
льогії з ізометричним і архаїчним стилем, що отже прийшли до 
нас з полудня, за посереіництвом лридунайських земель. Змі¬ 
шане названих впливів, східного і полудневого, характеризує 
нам найкраще культуру типу Чехи-Висоцько, творить з неї ори¬ 
гінальну форму, яка простягає ся в цілім дорічю Бугу і Отару, 
доторкає Литви, де постененао переходить в окрему культурну 
сферу надбалтмйського Поморя.2) 

В горі зазначили ми, що бронзові вироби лучать культуру 
типу Чехи-Висоцько з полудневими, наддунайськими краями. 
Сказане не є одначе рівнозначне з тим, мов би металеві харак¬ 
теристичні для неї предмети не підпадали вже під ніякі инші 
посторонні впливи. Скитська культура, котра має так богато ана- 
льогій, що із керамікою тину Чехи-Висоцько була не без впливу 
і на приналежні їй металеві вироби. Округлі бляшки з ушками 
до нашивана на одежу, прикраси в виді зігнених гвоздиків 
з плоскими головками, шпилі з розширеними і зігненими кін¬ 
цями а також з плоскими головками, зелїзні і бронзові три¬ 
гранні стрілки — все те як найвиразнїйше вказує сильний 
вплив Сходу, який з над Дніпра йшов до нас. Він спеціально 
сильно зазначив ся на численних відірваних нахідках зі Східної 
Галичини, головно окремих гробах і могилах; зіетавити їх ста- 
рали ся ми в висше цитованій розвідці' про звязь Галичини 
з давною Скитією. До ряду оеречислених там фактів можемо 
долати тепер ще одну, малу, але все таки характеристичну по¬ 
дробицю. 

В с. Городниці над Дністром, в городенськіи повіті, 
найшли припадково в 1913 р прикрасу (табл. II, рис. 1) в виді 
дзьоба птаха з сильно загненим кдювон. Названий предмет ви¬ 
казує незвичайно докладну анальогію з відкопаними подібними 
виробами в скитських могилах над Дніпром.3) Вони являють 

х) К. Насіаегек. Епеоііі, ерока Ьгопгоіма і І. гі/у. „Ііаіізіаска* 
па гіепііасії роївкісЬ. ОзоЬпе обЬісіе ге Зргатоогбапіа Акасіешіі 
Їїтіе]е1л]0асі \\7усІ2Іа{и йіоіодісгпедо га шіезіас дпкігіеп 1913 г. 

2) К. Набасгек. 1. ст. 5—6. 
3) А. Бобринскій. Кургани и случайння археологическія на- 

ходки близь вісточка Сміли. Петербург! 1887—1894. Т. І, табл. VIII, 
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ся типовими для сих останніх, де звіринні мотиви зварваризо- 
ваного стилю в орнаментиці і взагалі- у всіх прикрасах е бу¬ 
денним явищем. 

6. Деякі памятки грецької культури. Згаданий 
східний вплив носередно приніс зі собою до Галичини і деякі 
признаки грецької культури. Се бачити пр. можемо на брон¬ 
зовім зеркалї відкопанім в с. Сапогові, борщівського повіту1), 
для якого прототипом, як і для всіх подібних скитських ви¬ 
робів були безперечно грецькі взори. Сказане ще яркійше за- 
8начує ся на славно-звіснім, богатім михалківськім скарбі. ІІри- 
належні йому золоті предмети, в першім ряді перли прикра¬ 
шені філїїраном, вказують безпосередну відпечатку грецької 
культури. Всі вони мають виразну ознаку їеометричного стилю, 
лише зварваризованого.8) Тому думати треба, що скарб сей зро¬ 
блений був в якійсь промисловій місцевости, положеній між 
Адріятиком і Чорним Морем, звідки прийшов до нас полуднево- 
східною дорогою. Мабуть ів такого самого походженя е та та¬ 
кий самий вплив показують і два відкопані останними часами 
лерстенї з грецькими їеммами. Один (табл. II, рис. 2) похо¬ 
дить зі Сокаля, де найдено його на попівстві, другий (табл. II, 
рис. 3), з їеммою, на якій зображений Діонїзий, видобуто разом 
з двома „жидівськими“ перстенями (вони десь заділи ся), при 
земних роботах над р. Стриєм. Відомість про них подаємо на 
сім місци, з рівночасним поясненем, що річи з виразними грець¬ 
кими впливами а навіть просто з грецького жерела доходили 
і до нас, одначе відносимо ся до згаданих нахідок поки що 
з великою резервою. Обставина, що один перстень відкопаний 
був в Сокали, отже в місци, де міг бути занесений і значно 
пізнїйше, в не так то дуже_давних часах, знов, що другий 
мали найти разом з якимись „жидівськими" перстенями, наказує 
бути обережними і не витягати занадто далеко йдучих вис¬ 
новків на основі так непевних даних. 

7. Памятки римської культури. Народи, які пле¬ 
кали культуру типу Чехи-Висоцько і показують з одного боку 
сильну звязь зі скитською, з другого знов оставапи в безпере- 
ривнім контакті з наддунайськими землями, в пізнїйших часах 

рис. 17; Т. II, табл. V, рис. 7; Т. II, табл. XXIV, рис. 7, 14, 16 
Т. III, табл. VIII, рис. 7. 

*) Р. Н. Кігког. 1. с. 
*) К. Найасгек. 2Іоіе зкагЬу тісіїа!ко\\гзкіе. Краків 1904.. 

І сієш. ІаЬгезЬеЙе сіез оезіег. агсЬ. Іпзі. 1906. IX. Ст. 83—34. 
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не виеміїрували з галицької території, противно і дальше про- 
довжали тут своє житє.1) Інше почали підпадати иншим впли¬ 
вам. Могуча римська імперія, яка своїми границями досягла 
Карпат, почала впливати численними дорогами, ріжними спосо¬ 
бами на напрям розвитку тутешної культури. Як сильний був 
сей вплив у нас, найлучший доказ дає тому конечність виріж- 
неня в передісторії Східної Галичини окремої культурної доби 
т. зв. римських впливів. Ся остання припадає на час від І—V 
віку по Хр. Два хронольоїічні періоди можна умістити в рамах 
її: старший — до III в. по Хр. і молодший — ІУ—V в. 

Перший з них найлучше характеризує нам велике тїло- 
пальне цвинтарище, розкопане вже давні йше, ще давнїйше, ще 
в 1889 р., доси одначе науково ще не публіковане, в с. Ли¬ 
пи ці Горішній, рогатинського повіту.2) Тут на границі села, 
недалеко від громадської дороги найдено неглубоко в землі 
около 200 урн разом з предметами уживаними до прикраси 
тіла, як фібулами, кістяними гребенцями, зеркальцями. Всї вони 
взяті під розвагу, позваляють нам означити епоху некрополі на 
II і III вік по Христї. Дуже характеристичною є кераміка, 
котра, як виріб в переважній части льокальний, надає нахідці 
етноґрафічне знамя. Збережені посудини, сизої барви, роблені є 
на злунськім кружку, з глини старанно вичищеної. Прикрасу 
її творять пруги і ріжні згрубленя, а також риті і гладжені 
лінії уняті в їеометричні системи, дальше самі загальні форми, 
зграбні наслідувані на металевих і скляних взорах.3) їїримір 
таких глиняних виробів подає нам табл. II, рис. 4 і 5. Се дві 
урни відкопані в осени 1913 р. на місци досліджуваного дром 
І. Коперницьким цвинтарища в Липицї. Найдені разом з зелїз- 
ним ножиком показують, що липицька некрополя ще не ціла 
розслїджена, що відповідні систематичні розкопки могли би ви¬ 
добути ще цінний археольоїічний матеріал, який разом з дав¬ 
нїйше вже звісним кинув би богато світла на цивілїзацийні від¬ 
носини нашого краю в добі римських впливів. 

Довкола дипицького цвинтарища можна зїруповати цілий 
ряд анальоїічних нахідок, котрі показують, що характеристична 
для нього культура була широко розпросторорена в межах те- 

*) К. Насіасгек. КиІІига сіоггесга Бпіезіги і т. д. Ст. (24) - (25). 
2) в. Огзолузкі. \¥іасі. пит. агсЬ. 1890. Ст. ЗО, 162. Міііеі- 

Іип^еп йег Сепігаї-Соїшпіззіоп. Відень 1898. Ст. 59. К. Насіасгек. 
КиІІига сіоггесга Бпіезіга. Ст. (24) —(25). 

*) К. Насіасгек. 1. с. 
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перішної Галичини. Проф. Гадачек зіставляє1) аж дванайцять міс¬ 
цевостей, в яких відкопано сліди її. Розкинені вони почавши 
від Львова, як граничної лінії на заході- скрізь ао цілій дальше 
на схід положеній части краю. Найдено їх в повітах: руден- 
ськім (Рудки), бобрецькім (Звекигород), каменецькім (Каиінка), 
товмацькім (с. Хоцемир, Петрилів), теребовельськім (Зєлєньче), 
городенськім (Репужинцї), борщівськім (Залїсє, Боришківцї, Ка- 
пустинцї) і коломийськім (Слобідка пільна). Се найлучший до¬ 
каз, що згадана культура обнимала своїми впливами величезні 
простори краю, перекидаючи ся дальше і на росийську часть 
України. До ряду висше перечавлених нахідок можемо додати 
тепер ще чотири нові, з тих дві зроблені в 1913 р., дві инші 
вже давнїйше, доси одначе в літературі ще не публіковані. 
Вони інтересні передовсім тим, що походять з инших околиць, 
ніж згадані висше, е отже дальшими вказівками, що до роз- 
простороненя липецької культури в Галичині. 

Принагідно, при орцї натрафив селянин 1913 р. в е. Со¬ 
роках бучацького довіта на глиняну урну, прикриту відпо- 
відновідною покривкою, в якій побіч попелу і перепалених кі¬ 
сток найдено: 

1) Бронзову випуклу бляшку, прикрашену вистаючим на 
вверх бортом, і виразно зазначеним їудзиком по середині; 

2) одну кулисту, велику скляну пацьорки; 
3) дві такі самі менші пацьорки, з них одна має сильно 

зазначене ребро; 
4) чотири дрібонькі, мінїятурові пацьорки вироблені з ком¬ 

позиції; 
5) одну велику пацьорку, зроблену з подібної маси як 

вгадані попередив. Форма її досить характеристична: на основнім, 
кулистім тілі насаджених е шість узів; при підставі відграни- 
чені вони від цїлости жовтими поясками; до того пацьорка по¬ 
мальована на зелено. 

Описана нахідка прилягає здаєть ся до всіх вичислених 
попередно памяток старшої провінціонально-римської культури 
в Галичині. За таким означенєм її промовляє головно форма по¬ 
судини зі зложеними в нїй кістками. Що правда, розбита вона 
на кусні, проте одначе і вони самі досить характеристичні, 
щоб дати деяку основу до конкретних висновків. Вироблені 
з темно-сивої глини в однім місци прикрашені трома вглубле- 

*) Тамже. 
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нами, робленими пальцем, уложеними в трикутник. Подібний 
рід орнаменту звісний вже з давнїйшо'і більшої нахідки, публі¬ 
кованої проф. Гадачкои. В с. Бал і сю борщівського повіту най¬ 
дено так само прикрашену посудину1), разом з римською амфо¬ 
рою, бронзовим збанком гарної роботи, бронзовим, емалїованиж 
дармовисом і скляною, ріжнокольоровою перлою. Всї згадані 
ріпи зібрані разом виразно вказують сильний римський вплив, 
на них зазначений і тим самим стверджують, що посудина ор¬ 
наментована витисненими пальцем вглубленями приналежить 
культурі, на якій подібні впливи полишили виразні сліди. 

Тій отже культурі приписати треба і нахідку зроблену в с. 
Сороках. Та се но рівнозначне з тим, мов би вона відпові¬ 
дала їй зовсім точно і хронольоїічно. Мальована їузата перла 
мав анальоїію в нахідках значно старших; подібну прикрасу 
найдено і в скитських могилах на Україні.8) Там також нерідко 
відкопують і бронзові, півкулисті бляшки, формою зближені до 
тої, яку маємо з с. Сороків. Мимохіть отже тисне ся нам на 
думку здогад, чи випадково описаний гріб, який з одного боку 
показує анальоїію зі старшою провінціонально-римською куль¬ 
турою в Галичині', з другої знов зближає ся до т. зв. скитської 
цивілізації рівнорядної з нашою культурою типу Чехи-Висоцько 
не лучить що до часу сеї останної з першою. 

Не лише культурально, але і хронодьоїічно з липицьким 
їипом вяже ся друга з ряду доси в літературі незвісна нахідка 
а то зі с. Половець, чортківського повіту. В музею „Това¬ 
риства Школи Льодової" в Тернополя переховують дві найдені 
там, ріжної величини і ріжного виробу посудини. Одна з них 
велика, виліплена з добре вимішаної, гарно гладженої сивої 
глини, має стінки остро і сміло модельовані з виразно зазначе¬ 
ними заломанями (табл. II, рис. 4). Вона відповідає своєю фор¬ 
мою зовсім тій, яку публікував проф. Гадачек з с. Вербків, ян- 
лільського повіту подільської Губернії.3) Між ними є лише та 
ріжниця, що наша не має вух. Друга посудина технікою ви¬ 
робу значно відбігає від першої. Се маленька мисочка з незви¬ 
чайно тонко й гарно виведеними стінками, з сильно блискучою 
чорною поверхнею на вверх. Перша з посудин як найточнїйше 
вяже ся з формами характеристичними для тїлопадьного кладо- 

*) Тамже. Табл. 7. Риє, а. 
2) А. Вобринскій. 1. с. Т. ПІ. Табл. XIII. 
*) К. Найасгек. Киїїига (іоггесга Бпіезіги. Табл. IX, рис. а. 
Записки Н. Т. Ш. т. О XXII. 2 
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вища в Липицї, друга, відносно дуже рідка у Східній Галичині', 
переносить нас далеко в Київщину, де подібної техніки кера¬ 
міку найдено на однім цвинтарищи разом з виробами зі сивої 
глини.1) Подібні чорні посудини дуже характеристичні в першій 
мірі для рівнорядної провінціонально-римської надвислянської 
культури, репрезентованої цвинтарищем зі с. Їацї коло Пере- 
ворска2), одначе навряд чи можна сї останні лучити з наддні¬ 
прянськими , як приналежні відмінній культурі. Того самого 
роду чорну кераміку відкопано у Східній Галичині в значнїйшій 
скількости тільки в одній гончарській оселі' в Неслухові, дослі¬ 
дженій в 1898 р. проф. Гадачком.8) 

Доси описані обі нахідки звязані з провінціонально-рим- 
ською культурою приналежні були гробам, з яких інвентаря 
пробиває на зверх так би сказати їх мирний характер. Істнує 
одначе в Галичині певна категорія знахідок з прикметами саме 
зовсім противними. Се т. зв. гроби лицарів, які бувають до 
себе звичайно дуже подібні. Побіч урни, наповненої попелом 
і кістками зложені части зброї, умисне поломаної в виді мечів, 
списів, умб від щитів і т. и. з формами характеристичними для 
культури Ьа Тепе, чи провінціонально-римської. Такій їрупі 
приналежний гріб відкопано між иншим і в 1918 році в с. 
Іваню Золотім залїщицького повіту. Разом з урною випов¬ 
неною перепаленими кістками найдемо на громадськім пасовищи 
8ЄЛЇЗНИЙ спис, довгий обосїчний меч, остроги, ручку від щита 
і два дармовиси в виді нінїятурових ведрів. Точнїйший опис 
сеї інтересної добичі поданий буде проф. Гадачком у спеціальнім 
справогданю. 

Зі згаданою нахідкою дуже докладно вяжуть ся два пред¬ 
мети, доси ще не публіковані, збережені в музею Наукового 
Товариства ім. Шевченка у Львові. Маю на думці' в половині 
переломаний зелїзний меч, і умбо від щита, найдені в с. Пе- 
репильниках зборівського повіту, серед обставин близше не¬ 
відомих. Меч досить сильно ушкоджений (табл. IV, рис. 2) фор¬ 
мою наближений до инших подібних нахідок зі Східної Гади- 

г) X в о й к а. Поля погребеній вь среднемі Приднкпровію. С-Петер- 
бургь 1901. (Цитовано аа Гадачкои). 

2) К. Найасгек. Степіаггузко сіаіораіпе коїо Рггетуогзка. 
Тека копзепуаіогзка. Т. III. Львів 1909 (з альбомон). 

3) К. Найасгек. 2 Ьасіап агсЬеоІодісгпуек ту йоггесги Вп«и. 
Тека копзепуаіогзка. Т. II. Львів 1900. Ст. 48 і слід. І (Л е ш. Киї- 
Іига (іоггесга Бпіезіги. Ст. (31)—(32). 
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чини перечислених в горі. Проф. Гадачек лупить їх з провін- 
ціяльно-римською культурою, що має набуть за собою повне 
оправдане. Наш неч форною своєю не відбігає також далеко 
від характеристичних для неї памяток. Обосїчний, остро на 
кінди закінчений, з ручкою лучить ся при помочи вирізаня 
звонової форми. З сею-ж культурою точно вяже ся ще і другий 
найдений в Перепельниках предмет, а то умбо від щита (табл. 
IV, рис. 1). На вузкім поясі уміщений є стіжок з високим, 
острин закінченєм; довкола долїшної части пояса йде пряно від 
нього відігнений берег, при помочи котрого прикріплювано умбо 
до щита. Такої форми річи є саме типові для цілої т. зв. про- 
вінціонально-римської цивілізації. 

Перечислені нахідки, всі з території Східної Галичини, 
дуже точно характеризують нам згадану висше липицьку куль¬ 
туру. Яридивім ся тепер, як вона розвиває ся опісля, в даль¬ 
ших часах. 

Характеристичним для неї похоронним обрядом було, як 
ми бачили, тїдопаленє. З часом зміняє ся воно на старий, дав- 
нїйше в Галичині' поширений звичай хоронити мерців просто 
в землі', і не піддавати їх впливам огня. У тій зміні похорон¬ 
ного обряду і лежить головна ріжниця між старшою і молод¬ 
шою провінціонально-римською добою у нас. Инші, маркант- 
нїйші зміни віднайти трудно; розвиток культури йшов і дальше 
сею самою дорогою, на яку ступив він попередно. Се дуже 
гарно показує нам припадково відкрите, частинно досліджене 
проф. Гадачком скелєтове цвинтарище в с. Псарах рогатин- 
ського пов. Кераміка характеристична для нього1) лишилась та¬ 
кою, яку ми мали змогу бачити на липицькім і йому подібних 
некрополях. Сиві, на гончарськім кружку вироблені, на скляних 
і металевих взорах оперті, гарно модельовані посудини є ти¬ 
пові для нього явищем, таким самим, яким були вони і для 
старшої нашої римської цивілізації. Незміненими полишили ся 
також металеві і инші вироби, на них помітний сей самий 
вплив, за яким слідити мали ми змогу на предметах липицької 
культури. Одним словом анальоїічний цивілїзацийний дорібок 
при відміннім похороннім обряді характеризує нам новізшу 
провінціонально - римську добу в Галичині, в порівнаню зі 
старшою. 

х) Мет. 1. с. ст. (28)-(ЗО). 
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Як було зазначене найкращих накатником її в цзинтарищв 
ві с. Псарів рогатинського повіту. З ним злучити можна ще 
кілька инших відірваних нахідок а тб зі с. Городниці, Те- 
ребовлї, Підгабчик Юстинових, Увисли, Глищавн 
і Переводова.1) Вони показують, що описувана культура 
була поширена скрізь у Східній Галичині, на великих просто¬ 
рах сеї частії краю. На жаль, такі нахідки ще дуже нечисленні, 
вони рідші від приналежних старшій провінціонально-рикській 
добі. Тим більшого значіня набирають тому всі відомости про 
ново відкриті памятки, типові для названої культури. Поки що 
маємо змогу зареєструвати на сім місця два нові гроби, відко¬ 
пано в 1913 р., які характером відповідають саме некрополі 
зі с. Псарів. 

При робленю ями на вапно в Ронановім Селі зба¬ 
разького повіта, недалеко церкви найшли робітники скелет, побіч 
голови котрого поставлені були такі предмети: 

1) Висока двоушна омфора, з пропорціональною шийкою, 
обведеною в горі виразним ребром, дальшим продовженем ко¬ 
трого е, так би сказати, уха посудини, злучені на другім кінци 
зі стінками її (табл. III, рис. 5). 

2) Збанок з одним ухом; стіни по середині сильно зало- 
мані, з широкою і високою шийкою, відмеженої від решти по¬ 
судини випуклим ребром. Нпзше його йде орнамент в виді слабо 
зазначеної зиїзаковатої лінії (табл. III, рис. 3). 

3) Маленьке горнятко з ушком, яке своєю формою нагадує 
висше описаний збанок. Воно лише не так майстерно вироблене 
яв сей останний (табл. III, рис. 2). 

4) Три мисочки з сильно випуклими стінками, з гарно за¬ 
значеними підставами і горішним берегом (дві з них репроду¬ 
ковані на табл. III, рис. 4 і 6). 

5) Бронзова фібула в виді букви Т; вона складає ся 
з трох частин: пружини, прямо до неї поставленої голов¬ 
ної рами з кінцем в діл відігненим і з самої шпильки (табл. 
III, рис. 7). 

Всі вичислені предмети незвичайно характеристичні для 
провінціонально-римської культури. На дуже численних, як для 
одного гробу посудинах, вироблених зі сивої^глини, виразно тут 
зазначив ся животворний вплив полудня. Його бачити можна 

*) Иет. 1. с. ст. (31)—(32). 
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в вграбних формах і в ремінїсценціях металевих прототипів, 
які нам на них не трудно пізнати. Класичним приміром впливу 
еих останних на кераміку може бути збанок з ручкою, описа¬ 
ний в горі під ч. 3. Він живо нагадує подібні бронзові ви¬ 
роби, поширені на полудни. Инші посудини найдені разом з ним 
в Романовім Селї знов носять на собі виразний відпечаток рим¬ 
ської кераміки. Двоушна амфора безперечно була роблена на 
взір подібних римських посудин. 

В характером глиняних виробів дуже добре гармонізує 
і один одинокий разом відкопаний металевий предмет, іменно 
бронзова фібула (табл. III, рис. 7). Подібний тип в виді букви 
Т з ніжкою відігненою в долину характеристичний в для про- 
вінціонально-римської цивілізації, з якою він цілу нахідку з Ро- 
манового Села незвичайно тісно звязуе. 

З тою самою культурою лучить ся і другий з ряду відко¬ 
паний в 1918 році гріб, іменно зі с. Іваня Золотого залї- 
щицького повіту. Побіч кістяка найдено тут глиняну посудину 
разом з кружком від веретна. Вона, віддана на табл. III, рис. 
10, вироблена з недуже старанно вимішаної до червоности ви¬ 
паленої глини, з помочею гончарського кружка, що легко можна 
пізнати по сильно зазначених рівнобіжних поземих чертах. Ти¬ 
пом своїм нагадує дуже виразно анальоїічну посудину з цвин- 
тарища с. Псарів, репродуковану проф. Гадачком в розвідці 
про римську цивілізацію в Галичині.1) З тою самою нахідкою 
і лучить ся вона культурно. 

На описанім гробі з Іваня Золотого вичерпали ми реєстр 
нових відомостей про поширене провінціонально-ринської куль¬ 
тури в Галичині. З инших подробиць згадати хиба можна про 
бронзову фібулу (табл. III, рис. 8), принагідно відкопану в с. 
Городниці, горо донського повіту, типом зближену до най¬ 
деної в с. Псарах2), та про дві римські монети, одну найдену 
в Хоросткові (сокальського пов.) і другу, цїсаря Марка 
Аврелїюса Антонїя, яка мала бути відкопана в печерах в К р и в ч у 
борщівського повіту. 

8. Нахідки зі словянської й української кня¬ 
жої доби. Провінціонально-римська цивілізація, яку мали ми 
нагоду внешв пізнати в оиисаних нахідках, не є і у нас якимсь 
екзотичним явищем, звязаним з бдязше незвісними катастро- 

*) Маї. апіг. агсЬеоІ. І. XII. табл. IX. рн*і. б. 
*) Иеш. 1. с. табл. X. 
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фальними вмінами в племінній приналежности населене нашого 
краю, воно їенетично вяже ся з відносинами перед і по її 
істнованю у нас. Про звязь сеї культури з типом Чехи-Ви- 
соцько мали ми нагоду згадати поиередно, тепер зазначити 
треба, що численні нитки лучать її і з культурою хронольо- 
їічно пізнїйшою, т. зв. чисто-словянською. Перший раз звернув 
на се увагу проф. Гадачек, який вказував, що в гончарській 
оселі дослідженій в Неслухові, разом з керамікою характери¬ 
стичною для культури з часів римських впливів здибано і остатки 
типових словянських посудин з филястим орнаментом.1) Се був 
би один з важних показів про автохтонність Словян у східній 
Галичині'. На жаль покищо нічого певного про се не знаємо, 
матеріал, на якім можна було би в дослідах оперти ся, занадто 
ще фраїментаричний до робленя так поважних висновків. Го¬ 
ловно відомости наші про останну передісторичну добу, т. зв. 
чиего-словянську дуже скупі, і сміло можна сказати, що ми про 
неї властиво нічого конкретного ще не знаємо. 

Не без інтересу буде тому згадати тут декількома словами 
про один словянський гріб відкопаний минулого року в Зве- 
нигородї бобрецького повіту, хоча він хронольоїічно нри- 
належить вже вчасно-історичній добі. Побіч неглубоко під зем¬ 
лею , в витягненій позиції, положеного скелета найдено тут 
кілька характеристичних каблучків до висків з кінцями есо- 
вато загненими (т. зв. Наскепгіпде), один бронзовий дротик 
і оловяну пльомбу; всі ті річи зіставлено на табл. ІУ, рис. 
4 6. 

З описаною нахідкою лучить ся друга принагідно зроблена 
віваню Золотім залїщицького повіту. Се добре захована 
завушниця (табл. IV, рис. 3) дуже характеристичної форми; на 
луковато вигненім дроті нанизані є три філїїрани, прикрашені 
горошкуватим орнаментом, відділені один від другого тонень¬ 
кими скрутами дроту. Такий тип завушниці з трома галками 
в Галичині' відносно дуже рідкий; йому подібні найдені були 
в Сокади, Мишкові (пов. Залїщики), Вовківцях (пов. Борщів), 
Боришківцях (пов. Борщів), Застїнцї (пов. Тернопіль), Гусятині', 
Калиновщинї (пов. Чортків), Чолханщинї (пов. Тернопіль), 
Жнибородах (пов. Бучач) і Крилосї3), дальше в Демидові побіч 

*) і(1ет. 1. с. ст. (31) —(32). 
*) Бг. \¥. Б еш е 1г у кі е \уі сг. Уог§;еасЬіс)іІе Сіаіігіепз. Віє 

оезіег.-ипдагізсЬе МопагсЬіе іп \У. и. В. баїшеп. Сг. 133. 
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Молотова1) (пов. Бібрка) і в Постолівцї2) (пов. Гусятин). Нато¬ 
мість подібна форма ковтків дуже характеристична для словян- 
ської культури в Київщині і звідси походить навіть назва їх, 
завушниця київського типу. Кілька відмін в досн звіснім репер¬ 
туарі їх можна без труду виріжнити. Поминаючи ковтки з на¬ 
садженими на дріт кришталевими та скляними, по три на кождім, 
коралинами, що дають нам першу, початкову форму сього типа, 
і починаючи від металічних імітацій таких коралин, бо се до- 
перва властиво те, що зовемо типовим трохгалочним ковтком, 
— ми маємо найпростїйшу форму в ковтках з круглими, глад¬ 
кими галками, які найшли ся в могилї Смоленської Губернії, да¬ 
тованій діргемами 1-ої пол. X в. Ся яайпросгїйша форма дав 
осібний варіант в галочках жолудеватих, звісних головно в східно¬ 
європейських нахідках. Початкова-ж гладка кругла галка роз¬ 
виває ся в трох головних напрямах: 1) вона прикрашуєть ся 
на поверхні філїїрановим орнаментом; 2) вона покриває ся го¬ 
рошкуватим орнаментом; 3) галочка стає ажурною; при тім ча¬ 
сом еї три відміни початкової гладкої галки лучать ся зі со¬ 
бою: маємо галочки ажурні з перлами, з філїїрановим і перло¬ 
вим орнаментом і т. и.8) 

Завушниця найдена в Іваню Золотім принад вжить другому 
типови описаних ковтків; в Київщині вони поширені були 
в XII в. по Христї, яким то часом треба датувати і нашу за¬ 
вушницю з Іваня. Вона є одним з дальших доказів на се, що 
Галичина почавши від давної передісторичної епохи аж по самі 
історичні часи оставала в точній культуральній звязи з над¬ 
дніпрянськими землями. 

З княжої нашої доби побіч описаного гробу зі Звениго- 
рода і завушниці з Іваня маємо ще одну, в останних часах 
зроблених, дуже інтересну нахідку. Се печатка зображена на 
табл. IV, рис. 7 найдена в с. Янчині, неремишлянського по¬ 
віту. На однім боці' її бачимо святого, а побіч напис МІША, 
який мабуть пояснює згаданий рисунок. На другім боці пе¬ 
чатки маємо великими буквами віддане: ДАЙф()ЛОВО. 
Ніж 'КІЛ лишили ся самі сліди певної букви, мабуть И або 
€. Нічого певного одначе про се сказати не можна. 

х) М. Грушевський. Молотівське срібло. Записки Наук. Тов. 
ім. Шевченка. Т. XXV- Львів 1898. Ст. 1—6 в рве. 

г) Музей „Тов. Школи Людової" в Тернополя. 
*) М. Грушевський. Молотівське срібло. Записки Наук. Тов. 

т Шевченка т. ХХХІ-ХХХІІ. Львів 1899. Ст. 3-4. 
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Описана печатка переховуеть са тепер в Національнім 
Музею у Львові. Там також зберігає ся один відкопаний в 1913 
році енкалніон, знайдений на старім цвинтарі в Жукові (золо- 
чівського пов.?). Форма його дуже інтересна, рідка, тому на 
табл. IV, рис. 8 даємо репродукцію названого енкалпіона. Дов¬ 
кола іконографічного ізображеня обігаючий напис нечиткий,, 
в однім лише місци можна відчитати імя „Стефан“. 

Львів в липни 1914. 











До характеристики Іляша Караімовича. 
Написав Іван Мрипякевич. 

Іляш Еараінович виступав в обставинах, яві не иогли йолу 
•єднати симпатії у пізнїйшій традиції. Не був дуже занітною 
особою між козаками. З 1635 р. маємо про нього першу звістку; 
був тоді мабуть у пруськім поході у полку нереєстрових, — 
в повороті у Болодимирі 26 жовтня полковник Константин Вовк 
передає своїх козаків Іляшеви Еараімовичу1). В 1637 р. був зви¬ 
чайним „реєстровим товаришем" переяславського полку2). Вири¬ 
нув на ширше поле аж підчас рухів Павлюка — в партії вірних 
постановам річипосполитої. В універсалі до переяславського то¬ 
вариства Павлюк писав: „А тих зрадників, кілько є у вас, вій- 
скових, що їм обіди, вечері і бенкети у пана Жолкевського 
бували — і за те товаришів наших панови Жолкевському по¬ 
видавали, — і не одному уха пообрізувано і на Гадяч вали 
сипати заведено, — тих зрадників війскових не бороніть, щоби 
їх до гармати, до війска піймавши приведено1*...3) Еараінович 
мабуть належав до тих польських прислужників, може навіть 
стояв між ними на визначнім місци, бо не чекав на виконане 
Павлюкових погроз, але в вересни 1637 р. з товаришами подав 
ея до війска вел. коронного гетьмана Еонецпольського — аж 
до Бару. З собою привів Іляш також двох висланців Павлюка, 
Смолягу і Ганзу, які мали його арештувати4). Польським вождам 

*) Архивь Ю. 3. Р. Ш. 1. с. 357. 
2) Окоізкі, Буагуизг ігапзаксуі \тоіеппеі 1637, вид. Туровського 

етор. 13. 
5) 3 Крилова 12. УШ. 1637 — Окоізкі ст. 12. 
4) Окоізкі ст. 13; Конрцпольський в листі » Бару 7. ЇХ. 1637,. 

— М. ГрушевськиГі, Історія України Руси VIII. от. 251. 
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такі вірні козаки могли віддати неодїнені прислуги. Польиий 
гетьман Ми кола й Потоцький, що вів королівське війско в Над¬ 
дніпрянщину попав їх розпитувати, де мешкають проводирі 
бунтів, як до них дійти, як скоро можуть зібрати ся, де гар¬ 
мата, який урожай коло Дніпра і ян. „А що бачив, що він 
(Іляш) у тім щиро поступає, — зєднав собі у й. м. п. кор. 
польного гетьмана немалу ласку й афект®1). Се був початок 
каріери Караімовича. Лишив ся в польському таборі на час цілої 
козацької кампанії 8 листопада і грудня 1637 р. 

Нагорода ва вірність прийшла дуже скоро. По кумейськім 
погромі, підчас боровицької облоги козаки нусїли завести пере¬ 
говори з Поляками і 24. грудня зложили оружє; на знак під¬ 
данства козаки нусїли віддати війскові інсіїнїї і „скинути® 
старшину; потім заступик Потоицького Кисіль „з ранени гетьмана® 
назначив їм осаулів, полковників, судів і писаря. Переяслав¬ 
ським полковником іменовано Іляша Караімовича. Але з урядом 
і особою його звязано ще висшу почесть; віддано йому на час 
старшинство над цілим запорозьким військом, бо звичайного 
старшого чи гетьмана козакам не дозволено. В тексті присяги, 
яку уложено для козаків, піднесено, що Іляш дістав відзначене 
за се, що „статочно не вяжучи ся до бунтів, трівав при ко¬ 
роннім війску®8). 

Іляш як „старший полковник® не проявляв і не міг про¬ 
являти самостійности на своїм тимчасовім уряді, але мусів спов¬ 
няти дорученя коронного гетьмана. В лютім 1638 р. був при 
гетьманських комісарах, що переводили ревізію реесгра3); в мартї 
ходив 8 ротмистром Мєлвцькин і реєстровими на Запороже — 
безуспішно1); в цвітни був з реєстровим війском в Переяславі 
і звідси ходив проти нового війска Скидана6); в маю був 
з коронним війском під Голтвою, де замкнув ся Острянин і з 
своїми козакам „як добрий юнак® виконав перший приступ на 
місто, — при тім його пострілено6). В половині червня ходив 
Караімович з реєстровими при коронних хоругвах над Дніпро 
проти Скидана і розбив його війско7). Капітуляція повстанців 

*) Окоізкі ст. 21. 
*) іШ. 66—67. 
*) М. Грушевський, Історія України-Руси УШ, ст. 279 (в неиублї- 

кованої реляції Киоїля). 
4) іЬісі. сг. 288-9; Окоізкі ст. 72. 
5) ІЬісі. ст. 290 - 1. 
*) Окоізкі ст. 98. 7) іЬісі. 139. 
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над Старцем 7. серпня 1638 р. покінчила довгу кампанію; 
повстанці і реєстрові мали з собою погодити ся і ириняти 
спільних полковників, яких визначить коронний гетьман; 
старшинство над війском задержував гетьман для себе1). Між 
ново іменованими полковниками, в числі шістьох, не бачимо 
Іляша Караімовича2). Полковників вибрано по половині з вірних 
реєстрових і з повстанців; се була компромісова лїста і тому 
мабуть Потоцький не давав туди Караімовича, що мав занадто 
правительствеяну краску і міг стрінути ся з недовірєм більшо- 
сти. Гетьман чекав, щоби уми вспокоїли ся і тоді готував на¬ 
городу для вірного слуги річипосполитої. На остаточній комісії 
на Масловім Отаві 4. грудня 1638 р. козаччина мусїла приняти 
сувору конституцію, що мала основно змінити устрій реєстрового 
війска: на чолі стояв королівський комісар, полковниками ста¬ 
вала шляхта. Не відступлено нї трохи від букви закона, — навіть 
для такого певного чоловіка, як Караімович, не було виїмку, — 
переяславське полковництво заняв шляхтич Станислав Олдаков- 
ський. Для Караімовича лишено тільки найвисший уряд доступ¬ 
ний козакови — війскове осаульство; другим осаулом був іме¬ 
нований Левко Бубаівський, а обом віддано похвали: „через 
весь той час розрухів не тільки не лучили ся до своєволї, але 
противно додержуючи вповні віри і підданства й. к. м., богатьом 
иншим були приводом до доброго®8). Платню діставав осаул 
600 золотих річно; се була офіціальна нагорода, яку одержав 
Іляш за свою службу; на такім становищі дочекав мабуть до 
податків Хмельниччини, що забрала його як одну з перших 
жертв. 

Караімович не тішив ся симпатією у повстанців, — се річ 
зрозуміла. Гуня в таборі над Сулою як услівє помиреня ставив 
видачу Іляша і пятьох инших „вірних® козаків4); козаки над 
Старцем жалували ся, що Караімович забрав монастирський скарб 
в Терехтемирова5). Іляш жив під страхом, що з ним зроблять, 
як з иншими прислужниками польського панованя6). Причини 
сього нам ясні. Але тяжше пояснити собі, яке було становище 
Караімовича між реєстровими, чим він вибив ся на їх прово¬ 
диря, що взагалі' репрезентував собою. 

*) Окоізкі о. с. 176. 2) іЬісІ. 188. 
*) іЬісі. 193. *) ІЬісІ. 139. 
5) іЬісі. 179—180. 
®) Нор. М. Грушевськвй 1. с. с. 279, 289 (з сучасних реляція). 
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Переглядаючи дані, що маємо про Іляша Караімовича, ми¬ 
мохіть доходимо до погляду, що цїли його були дуже особисті, 
а дорога, на якій ядобував свої успіхи, се була панська про¬ 
текція. Караімович — коли судити по призвищу — був чоловік 
не-українського походженя; звідси висновок, що був слабо звя- 
заний зі змаганями козаччини і лекше податливий на корисні 
пропозиції власть маючих і на надію легкої наживи. Він же 
мабуть належав до гурта, який бенкетував зі шляхтою в Пере¬ 
яславі, він зумів здобути собі прихильність Потоцького; він 
уперто тримав ся панської руки і за се здобував похвали і від¬ 
значена... Але всі ті закиди ділить з Караімовичем значна часть 
реєстрової козаччини. Думка про згідне пожите зі шляхтою була 
тоді дуже поширена між козацькою старшиною і взагалі' замож- 
нїйшин козацтвом; причина була і в надії забезпечити ся тав 
перед напастями, і в страху перед коронним військом, і в нео¬ 
хоті до черни. З Переяслава втікає з Караімовичем кількадесяти 
козаків — великий гурт його однодумців; инших, як Саву 
Кононовпча і Онишкевича заскочило арештоване зі сторони 
Павлюківцїв, а так певно також пішли би під крила гетьмана. 
Караімович не був сам оден в короннім таборі, а в инших 
полках (Біла Церква, Корсунь), також було значне число коза¬ 
ків, що воліли піддати ся польському війську, як іти з Пав- 
люком. Але сї козаки, що не лучили ся з повстанем, через та¬ 
не зрікали ся ще бути козаками; се відчували добре вождя 
польського війска. Навіть коли вже переведено ревізію реєстри 
і виключено з нього всіх підозрілих, — ще не можна було ві¬ 
рити в повну льояльність козаків; висилано реєстровців у по¬ 
ходи тільки в товаристві коронних відділів, але і тоді' треба 
було признати: „козаків трудно ужити против їх народу, — як 
вовком орати../11) Караімович може не був таким „вовком", 
бо занадто добре йому було при боці' гетьмана, але не перестав 
бути козаком і не позбував ся звязків з козаками. Що більше 
— удержував зносини навіть з одиницями скомпромітованимн 
перед урядом. 

При ревізії реєстру в лютім 16Б8 р. польські комісарі 
переводили слідство і виключали всіх підозрілих о участь 
у повстаню; так нпр. скинули з уряду миргородського полков¬ 
ника і розвязали його полк. Також бажали скинути полковників 
черкаського (Якова Гугнявого) і чигиринського (Григорія Хо- 

*) Грушевськин 1. с. с. 289 (реляція Мвлвцвого). 
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жовича); але ва них вставив ся Бараімович, тоді вже „старший 
полковник", поручав їх знане в запорозьких справах і казав, 
що тепер не бачить більше відповідних на сі уряди; „тому 
нусїлв ми їх полишити1* — пишуть комісарі1). З яких причин 
боронив Іляш тих полковників, можемо тільки здогадувати ся. 

Маємо і другий подібний факт. „При тім пописї**, пи¬ 
шуть комісарі, „пильнували ми поарештувати козаків вказаних 
паном краківським (Бонедпольським). І так Чорномазого взяли 
ми і посилаємо"а). Комісарі не говорять, що стаю ся з ареш¬ 
тованим козаком. Але про нього маємо знов звістку в непублї- 
кованих листах Караімовича і Станислава Потоцького3). Іляш 
Бараімович „полковник старший" знов вставляв ся за підозрі¬ 
лим „товаришем". Василя Чорномаза з Миргорода віддали до 
козацької вязницї, за неоправданим доносом — пише Іляш до 
Миколи Потоцького. Він має свідоцтво від місцевого державця 
і всіх миргородських обивателів що до „чесного і пристійного 
номешканя свого", що не вдавав ся в ніякі бунти і був вірним 
слугою короля і річипосполитої. „Пан Біг і посполите право 
приказує нам невинних людий визволяти й за ними причиняти 
ся", — тому полковник боронить обжалованого і просить геть¬ 
мана, щоби лишити його при „здоровлю й худобі його". Ста- 
нисяав Потоцький, оден з комісарів, що переводили ревізію 
реестра, повідомляє також, що вся війскова старшина „висвід- 
чала" Чорномаза, що не був приводом ані радою до ніяких 
бунтів. 

Справа Чорномаза цікава відвагою оборонців і доброю ор- 
нївацією оборони. Коли Конецпольський поручав арештувати 
Чорномаза, то мусів мати з ним якісь „рахунки". Не дввлячи 
ся на такий стан річий, козаки вмить орїанїзують оборону то¬ 
вариша: дістають свідоцтво льояльности від миргородського 
державця і инших обивателів, порушують старшину, зібрану 
в Переяславі, шукають дороги до комісарів і гетьмана. Хоч ко¬ 
заччина була під важким терором і мусїла показувати покору 
і послух, — не вагала ся в потребі заступити ся за підозрілого 
товариша. Інтересне передусім становище Іляша Караімовича, 
який хоч на вверх незвичайно льояльний, в дїйсносги тримаєть 
ся га руки з козаками і покриває їх вини своєю протекцією. 
Чи робив він се тому, щоби здобути собі симпатії між загалом 

*) Реляція комісії — Грушевський 1. с. с. 280 *) іЬіб. 
*) Оба ласти подаємо при вінци. 
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козаччини чи з инших мотивів, се річ рівнодушна. Але досить 
ясне його бажане стояти близько до козаків, — бажане тин 
більше замітив, що з уряду він мав поборювати всякі козацькі 
„бунти". 

Тодїшних козацьких діячів не все можна належно зрозуміти 
й оцінити. Не було ще вироблених поглядів і політичної тра¬ 
диції ; припадкові обставини ведуть людий в сей або той табор. 
Не треба забувати, що й Богдан Хмельницький стояв тоді' при 
боці Еараімовича... Але нераз дуже правдива е сентенція поль¬ 
ського офіцера: „козаків трудно ужити проти їх народа“... 
Хмельницький вкінци вернув ся до иарода; Іляш Караімович 
мав тільки деякі щасливі моменти, а потім кровю заплатив за 
свою помилку. 

Ще про цитований лист Еараімовича. Се мабуть одиноке 
звісне оригінальне письмо того „старшого полковника", инші 
е тільки в копіях1). Не можна ствердити, чи писане рукою 
Іляш а, бо тимсамим письмом писаний лист Ст. Потоцького2); 
можливо, що оба листи писав запорозький писар. Що лист Еа¬ 
раімовича переходив через військову канцелярію, на се вказує 
запорозька подать. Тій печаті належить ся окрема вгадка. Ви¬ 
бита на папері, підложеним воском чи ляком, промір к. 31 ми.; 
по середині козак в ході, звернений боком, при боці шабля, на 
лівім рамени рушниця; кругом напись: КОПИА ЕОИКЯ 
•МПОРОЗКОГО. Се не спеціальна печатка Еараімовича, але 
давна запорозька печать: з автопсії знаю, що вона є на листах 
Михайла Дорошенка з 1628 р.3). Хоч змінив ся устрій запо¬ 
розького війська лишив ся давний „клейнот", — одинокий 
свідок давної незалежности. 

Додаток. 
І. 

Іазпіе \\'’іе1то2пу а пат \¥Іе1се М«ту Рате \Уоіет?о(1а 
ЬгасІа\текі, Рапіе пазг т\\ту; 

Упііопе у л\ге лузгет ролуоіпе зІиіЬу паз ге тітееу Іазсе \УМ 
пазгедо МРапа іако пауріїпіеу о (Манату еіс. еіс. 

*) Згадані у Грушевського 1. с. ст. 289, 291 в нотках. 
*) Але підпис Ст. ІІотоцкого власноручвий. 
*) Жерела до історії України-Руси т. УШ. ч. 187, 188, 189, 190, 

201. З тих листів перерисовано печатку і вона буде подана в окремій 
моїй статі про ковадьку сфрагістику. 
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Тсшаггузг пазг \Уазііі Сготошаг г Мігодгойа. піе ууіейгіес га 
іакіт уйапіет, а гпас піеууіппут, іезі оййапут пат йо ууі^гіепіа, 
кіогу та з\уіайееІ\УО ой Іедо МРапа йгіег£ауусу у уузгуїкісЬ оЬудуа- 
іе1о\у тігодгойгзкісЬ росгсі\Уедо у рггузіоупедо ротіезгкапіа зууедо* 

хе па гайпе Ьипіу піе гагаЬіаІ у \уіегпут зі§ зіидд. Іедо КМ у ИР 
пауйотсаі, іако \¥М пазг Мт Рап 2 затусЬ іусЬ іізіоуу зшайесгпусЬ 
ггогитіес Ь^пйгіезг гаегуі, ргозії тіе о рггусгуп§ йо пазгедо 
МРапа. А у£ Рап Вод у рга\УО розроіііе пат гозкагиіе піе\УІппусЬ 
Іисігі \ууг\уа1ас у га піеті зі§ рггусгупіас, ууіейг^с, іе уурггой іа 
зрга\уа ро Води па \¥М пазгут тіїозсшут Рапи роїеда, піе сгищс 
піс Іако^уедо ро іут сгІо\уіеки, іако піе\уіппут рггу з\уіайесі\уас1і 
тіапотсапусЬ, зтіет га піт йо \УМ тедо МРапа ргогЬ§ тоіе уупіезс, 
упійепіе ргозг^с, аЬу Ьуї уугоіпіопу, іакоЬу 2 МVУеу Іазкі пазгедо 
МРапа гйпшіа у сЬийоЬу з\уеу саїут гозіаї, кіогу Рапа Вода га 
йоЬге 2Йго\уіє \УМ пазгедо МРапа ргозіс, а ту упігоод зІигЬ$ пазг$ 

2азІидо\уас ууіппі Ь§пйгіету. О со роууіоге упііепіе ргозг^с, Мтсеу 
зіе їазсе ЧУМ пазгедо МРапа рогисгату. Баіит уу Регеазіаууіи, 

Й. 23. ГеЬгиагу А. 1638. 

То іез2 ЧУМ зууети Мтсети ЧУМ пазгедо МРапа у Йо- 
Рапи йо ууіайотозсі йопозг§, £е Ьгойгіеіа упігепі зіийгу 
2агаг йпіа іиіггеізгедо лу йгод§ ІНазг Кагаутоууісг 2 роїесепіа 
га рогоЬі ууус1юЙ2§. ЧУМ тедо МРапа, риікоуупік 

зіагзгу \уоузка Іедо К. М гаро- 

гогзкіедо. 

Лист писаний на аркуші; на 4 стор. адреса: 

Іазпіе ЧУіе1то£пети Рапи Іедо МРапи Мікоіаіот 2 Роіока Ро- 
Іоскіети, ЧУоіеугойгіе Ьгасіаугзкіети, Неітаполуі Роїпети Согоппети, 

бепегаїоууі Ройоїзкіети, Іаіусгоуузкіети, піегупзкіети еіс. еіс. зіа- 

гозсіе, Рапи пат ууієісє ішуети. 

Печать. 

Бібліотека Дшевдзвцких у Варшаві, кореспонденції К» 

П. 

Іазпіе ЧУіеїтогпу Мсі Рапіе ЧУоієууойо Ьгасїауузку 
тоу Мсі Рапіе у БоЬгойгіеіи 

2іасЬа\узгу 2 гозкагапіа ЧУМ М. М. Рапа па іе гешгу^ когакоуу 
гароготекісЬ, рггусЬойгіїі йо тпіе \узгуіка зіагзгупа ууоузко\уа, теу- 
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зтсіайсгащс Сгагпотага, і£ йо іайпусЬ Ьипіото піе ЬуІ роугойет апі 
гай^. РггусЬойгі ті іейу ргозіс га опут \¥МММРапа у БоЬгойгіеіа, 

аЬуз пай опут тіїозіегйгіа (&йу2 зіе піе рокагиіе па піе#о, аЬу тіаі 
ЬуЙ2 Ьипіотепікіет), \УМММР. гасгуІ. Упігопе узіи^і те рггуїут 
оййатсат \у Іазке \УМММРапа у ОоЬгойгіеіа. 

\У Регеаз1а\уіи й* 23. ГеЬгиагіі 1638. 

ТУМММРапа у ВоЬгойгіеіа 
Упігопу зїида 

Віапгзіаго Роіоскі. 

На аркуші на ст. 4. печать і адреса: 

Іазпіе \Уіе1то2пети теши Менуети Рапи Вгаіи у ВоЬгоЙ2Іеіо\УІ 
Іе£0 Мсі Рапи ^Уоіетеойгіе ЬгасІа\узкіети, Неітапо\уі Роїпети Со- 

гоппети, катіепіескіети, 1аІусго\узкіети, пііупзкіети еіс. зіагозсіе 
оййас. 

Т а н х е, кореспондентці. Р. 



Український господарський порадник з 1788 р. 
Подав Мгіхайло Возняк. 

В III і ІУ випуску „Галичаниналітературно - наукової 
збірки під редакцією Богдана Дїдицького за р. 1868, подав 
Антін Петрушевич „Историческое извйстіе о древней Почаев- 
ской Обители Чину св. Василіа Великого и Типографіи ея, сь 
росписью вг той печатанннмх книгами". Як 93 число видань 
почаївської друкарні' навів такий заголовок і з таким поясненнєм: 
„1788 г. Кзіцгка о ІекагзІшісЬ копзкісЬ, заглавіе, предисловіе 
и послідняя часть книги на польскомг, вся ирочая на русскомь 
язиці. Находится вь библіотеці Константи на Свидзинского“ 
(стор. 176). Даючи „Дополненіе кг очерку Славяно-русской би- 
бліографіи В. М. Ундольскаго“ (Оитб. 1874), згадав Яків Голо- 
вацький також під ч. 163 (стор. 37) за книжку яро кінські лїки 
(Книжка о конекяхг лікарствахг), надруковану в Почаїві 1788 р., 
з заміткою: „Заглавіе и предисловіе по польски, все прочее на 
заа. руескомг язнкі, печ. кирилловским'ь шрифтом^41. 

Наскільки можна думати на підставі уваг Нетрушевича 
й Головацького, нї один, ні другий не мали примірника згада¬ 
ної книжечки в руках. Перша докладнїйша вістка про сей рід¬ 
кий друк заслуга Володимира Антоновича, що в листі з 28 
листопада 1874 р. до Якова Головацького сповнив волю перед¬ 
мови Головацького до „Дополненія", яке переслав Антоновичеви, 
й писав між иншим ось що: „Під N-0 163 (стор. 37) зазначена 
в вас книжка про кінські ліки. Я маю примірник сеї книжки 
та згідно з бажаннєм, висловленим вами в передмові, спішу по¬ 
дати вам деяке доповненнє. По передмові, написаній по поль- 
ськи, на стор. 9 иодано другий заголовок книжки вже в українській 

з Записки Н. Т. Ш. т. СХХН. 
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мові церковним письмом®. Далі поданий заголовок. „Потім ідуть 
главами обіцяні в заголовку способи й множесіво инших госпо¬ 
дарських і лїчничих рад все друковане церковним письмом до 
сотньої сторони, а далі той самий текст передрукований вдруге 
також у західно - руській мові латинською азбукою"1). До наве¬ 
деного титулу додав Головацький примітку: „Галицкіе народовці* 
могли бн перепечатать вту замкчательную книжку®. 

Іронізував собі Головацький, коли велів саме галицьким 
народовцям передруковувати сю книжку. Одначе книжка все- 
таки замітна. Примірник її переховуеть ся у бібліотеці' варшав¬ 
ського університету. Завдяки безприкладній у нас прислузі до¬ 
цента варшавського університету Вп. Д. Евгена Тимченка, якому 
складаю тут за се найщирійшу подяку, я одержав докладну 
копію сього друку й маю можність сказати про нього дещо більше. 

Книжечка малої вісімки, має перший заголовок такий: 
Кзщгка Іекагзіж койзкісЬ, огаг зрозоЬу гаіхшапіа уг сЬого- 
ЬасЬ, Вусіїа, Отес, &с. ТуродгаШ АУІУ.ОО. Вагуїіапспу га 
Рггушіеіет І. К. Мсі 1788. К. IV Росхаіоше. На третій сто¬ 
роні зачинаеть ся знаменита „Рггейтсша® по польськи: „Досі 
виходили книжки різних ліків польською мовою і друком; не поми- 
ляючи ся, можна твердити, що ніякого або дуже малий пожиток при¬ 
носили в нашім українськім краю (ш кгаіи пазгут Кизкіт) читання 
і розношення сих книжок, бо вони все діставали ся в руки обивате¬ 
лів Поляків, в руки панів, що перечитавши раз для заспокоєння цї- 
кавости або щоби розірвати ся у дармованню, не мали понуки 
заглянути більше до сього писання, заняті приличними свойому 
станови забавами, які дійсно не полишали ніякого часу досвід- 
чити сї ради, як рятувати в хоробах худобу. Й тому дало ся 
тепер до друку книжечку дїкарств для худоби, коний, овець 
і т. д. з польських й инших авторів переложену на українську мову 
(па з§гук гизкі), яку має у звичаю, уживає й розуміє польське 
поспільство (\у гтоусга^и тіапу, игуугапу і гогитіапу ой 
розрбізітга роїзкіе^о), що жиє у воєвідствах волинськім, київ¬ 
ськім, подільськім і брацлавськім. Ужило ся навіть церков- 
но-славянського або українського характеру (сЬагакіеги 8Іо- 
•игейзкіедо сгуїі Кизкіе^о), в якім має вправу велика частгна 
посполитого люду або й лекше може вправити ся. З такого ужи- 

В Як. Головацький, оаяітси а доиолненія кг сгатьямг г. Ли¬ 
пина наііечат,інннаь вг Вістник’Ь Евронн за 1885 и 1886 годи, Бильна, 
1888, стор. 38. 
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того способу ножна зробити собі висновок, що польські піддані, 
паняті по найбільшій части рільництвом, знаючи, що їх запряги 
себто коні й воли та їх часть майна: корови, вівцї й безрогн 
належать конче й нерозлучно до їх робіт і до їх удержання 
житя, будуть пильно читати таку книжечку, раді будуть її, 
охоче досвідчати, тим зручнїйше, що ся праця обіцюе їн хосен 
і що є найвідповіднїйша для їх стану. Еожде село в вождім 
краю потрібуе богато коней і голів, одначе ледви в сотім селї 
ножна допитати ся людини, що на випадок хороби коня або 
вола вміє дати ратунок. Тому не зайвим буде дати раду всім 
обивателям і дїдичам міст і сїл поручити своїм підданим вправу 
в українськім читанню (мт сгуіапіи Низкіш) замолоду, щоби такі 
книжки, в яких подані були би господарські поради, як ось отся 
про ратованне худоби в хоробах, можна подавати до науки. Звідси 
можна би мати надію, що небавком мали би ми знаменитих госпо¬ 
дарів, які чуйно наглядали би над худобою усякого роду й помо¬ 
тали би їм у хоробах, мали би ми частїйших і ліпших коновалів, 
мали би ми пожиточнїйших слуг і машталїрів при стадах і стаєн¬ 
них конях; отже, здасть ся, ліпше, щоби зростала краева тор¬ 
говая в сім напрямі красвого пожитку. 

Але аби молодь поспільства прийшла до сеї пори, щоби 
змогла читати й виконувати ради, ви чесні парохи грецького 
обряду й усі наставники, з любови ближнього й поручених ва¬ 
шому урядови ваших овечок зводьте поручити своїм церковним 
дидаскалам, аби в парохіяльних школах забраним дітям для 
вправи в читанню книжок, друкованих церковно - славянскою 
мовою (іегукіет зісшіепзкіт кзіа£ сігикошапусЬ), також і сеї 
книжечки давали уживати. Чейже й до вас, чесні парохи 
грецького обряду, належить дбати про побільшений добра віт- 
чини. А хоч ся книжечка не має в собі річий яА¥зрапіаІозсЦ 
ІсЬп^сусЬ“, одначе містить ся та ціль, що неодин з людей не 
ущасливлений своєю долею таким майном, щоби виживив з нього 
самого себе та свої діти, навчений способу лічити домову худобу, 
може знайти для себе можність виживити ся. 

В сїй книжці додані деякі господарські тайни, що при¬ 
значені як в цїли обезпечеиня здоровля поспільства, так і для 
вигоди, не менше хосенні, як перші, себто про лови річних риб, 
про біленнє полотен, про осторожність перед вужами, про охо¬ 
рону від джуми. про еаранчу, садженнє і щіпленає овочевих 
дерев, про засїваннє лісних дерев і про обезпеченнє в разі 
пожару в місті і на селі. Може видавати ся кому се все, ще 
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містить у собі отеей малий збірник, недосгаточним; отож остало 
поле для того, хто хоче й має охоту просвічати посполитий 
і вбогий люд в його потребах, таким самим способом оголосити 
в сих чи в ииших обставинах достаточні правила, до чого може 
побуджувати певно неодного з ,,го<Закб\\г роїзкіск0 бажаннв 
стати в малій або більшій степени пожиточним для свойого 
народу0. 

На увагу заслугуе з сеї передмови поперше ся і нині 
актуальна правда, що український нарід може піднести ся про- 
світно, а послідовно й економічно та політично тільки книж¬ 
кою в рідній українській мові, а всякі инші книжки в польській 
чи великоруській мові не приносять „ніякого або дуже малий 
хосен в нашім українськім краю0. Симпатичне й авторове щире 
бажаннє по своїм силам прислужити ся свойому народови, те саме 
бажанне, що всім нашим визначнїйшим письменникам і вченим 
веліло засісти до зложення букварів чи ннших книжок з обсягу 
початкових відомостей. Цікаве й зверненне автора з прошеннвм 
до парохів постарати ся, щоб у парохіяльних школах уживали 
його книжечки як шкільного підручника. Можна з певністю 
твердити, що й сю ролю сповняла книжечка бодай, доки по¬ 
одинокі части наших земель входили в склад Польщі. З тим 
своїм бажаннем дати пожиточну книжечку шкільній дітворі, му¬ 
ченій церковно-славянською мудрістю, стає автор поруч уклад- 
чика „Політики свіцко-ї0, виданої у Почаїві 1770 р., якої 
шкільне уживанне стверджує львівський „Буквар0 з 1790 р., 
де його передруковано. Закликаючи з одного боку парохів под¬ 
бати, щоб українські діти замолоду навчили ся читати кири¬ 
лицею, а бажаючи з другого боку- прислужити ся і тим, що 
знали тільки латинську азбуку, автор но тексті, надрукованім 
кирилицею, подає сей текст у дещо зміненім виді латинкою. 

Український заголовок поданий на 9 стор.: 

Ннижица дла Господарства. ОуказНюірлА гакту ратовати 
віу ^орока^ту есавЗю скотйнН, то єсть, Боні, Боли, кікці, Козьі, 
Свині, ивту віайти Полотно, йкту Боронити Пашн4 іТ> Саранчй, 
ЙвТу ратова'тисА (б ДжНлльї, гакту гЗвмти ГИселницю Ф КапНстьі, 
йк'ь ловитві Рйк8, иіПу г8бюти Мкіши и ЦІур'Ь, гакту ратоватн 
людей, которві^іу соблки скаженій покЗса'ли, икту ратовати чело- 

КІКЛ, КСТОрКіЙ НЕ В'Ь ДаКНОЛМу ВрЕЛЛЕНИ 3і ЗкіЙДЕТТу. 

На зміст книжечки складають ся ось такі лїчничі й инші 
господарські поради: 
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1) Лікарства для коней на носатизну (стор. 10) — знаки хороби 
й шість лїків1); 

2) На тилчакь (стор. 13) — опис хороби й лїк; 
3) На охвагь (стор. 15) — знаки хороби : 

а) На охвать житннй (стор. 15) —знаки хороби й два лїки*); 
б) На охвагь вітренмй (стор. 16) — знаки хороби й три лїки5); 
в) На охвагь водявій (стор. 17) — знаки хороби й чотири лїки4) 

8 додатком питого „на кождій охвагь*5); 
4) Когда конь сплечится (стор. 19) — опис хороби й чотири 

лїки6); 

5) На паскудникь лікарство (стор. 23) — знаки хороби й чо¬ 
тири лїки7); 

*) Такі самі лїки крім наведеного під г) нору чає й „Аріека йо- 
юота (На рогаіо\уапіа 2Йготсіа роіггеЬпа 2 Аиіоготс го£пусЬ геЬгапа, 
іак іе£ Ьекагзіша (11а Копі, Вуйіа у іппе^о йгоЬіи 2 Рггуйаікіет 
сіека^усЬ \¥Іайотозсі га РогтДепіет ХтеггсЬпозсі йо Опіки ро- 
Йапа“. Квижка вийшла в Иочаїві 1788 р. Відділ кінських лїків мав 
осібну нумерацію; потрібні цитати на стор. 10. Недостаючий тут лїк 
від г), приходить у книжці „Ьекагзі^а І)о£шайс20пе, кіоге геЬгаі 
исгопу Ьекагг Рапа Рііескіе^о Іапа іггесіедо*. Користаю з неповного 
примірника краківського видання зр. 1564; потрібна паралеля на сюр. 
і66 аб. Часть з ліками починаеть ся на стор. 164 і мав заголовок: 
„Каика 1екагзі\у копзкісЬ. йоЬгге йозшайсгопа** і т. д. Скорочено 
буду зазначувати почаївський друк „Арі.*, краківський „Ьек.а. 

2) Оба в „Ьек.“ (168 б) і тут вони близші до тексту „Книжицї*, 
нїж в „Арі.* (стор. 13). 

3) Два останні* в „Арі.* (стор. 12). 
4) Другий і четвертий лїк в „Ьек.“ (168 а), а третій і четвертий 

в „Арі.* (стор. 12—13). 
5) Звязок „Книжицї* з „Арі.* стверджує таке порівнянне: 

На кождьій охвать, котораго Ка ка£йу осішаї, іак іуїко 
скоро постережешь, отміривши на розіггейг то£па, паіусЬтіазі ой 
долоню подх сподомь хвоста, спу- копса о^опа сгуїі ггерісу па 
сти зь тогожг хвоста кровь. йїоп ойшіеггулузгу кге\у рийсіс. 

в) „Арі.* ґстор. 19—20), два перші в „Ьек.* (170 а). 
7) Другий і третій лїк в „Арі.* (стор. 14). Перший свідчить про 

нове жерело „Книжицї*, яким являеть ся відомий з численних видань твір 
Христофа Дорогоетайского „Нірріка, іо іезі о копіасЬ пайка. Кзіад 
сгтсого*. Цитат з краківського видання (коротко „Нір,а) 1647 р. 
(стор. 105): 

Треба заразь обвалити коня и ОЬаІітсзгу аЬо йи£е хшіага^- 
прндержати готову, щобь нею не згу копіа, ±еЬу піе гизгаї, 
рушавь. Притисииж'ь палцемь по- рггусійпі раїсеш \у копси ока 
віку долнюю на концЬ ока, а коли йоіпц ро\¥Іек§, а зкого зі§ 1а 
наросль з мясом также нарослими ЬІопка 2 ші^зізкіеш пагозіугп 
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6) На миши конскія (стор. 25) — внаки хороби і два лїкн; 

7) На норицю (стор. 27) — опис хороби й лік; 
8) На дикое масо (стор. 28) — пять ліків1); 

укажется, май же желізце тонкое рока£е, геїагкіет зиЬіеІпут кой- 
які» шпилка и на конці закрив- сгазіут гакггу^уіопут па кзгіаіі 
ляное добре и тиагь кручкомь ал'бо кгисгка ой 8ате^ йггепісе ро- 
голкою г ниткою черезь тую на- йедті і рг2екІб\У52у \уусщ£пі опе 
росль пересунувши ноподь ею йоЬгге аЬо, іеЗІіЬуЗ «і? ЬаІ о о- 
и витягни добре, а витягнувши, Ьгаіепіе ока, іейу гагагет 2 І£І$ 
пожеігь остримь утни тое, що ви- йіи^д, піїк? йиі,ц. рггег і? ЬІопк? 
тягнулося поти, поки мясомь чер- рггеткпі, зрийсі\У32у ргесг 2 о- 
вонимь або нібн кісточкою на- -пе^о Іо кгисгка. А іак па пісі 
росло, и заразь засишь око цілое гпоті тсусі^п^хузгу, по£ет о- 
тамь, где нарізане єсть, сіл'лю, зігугп иггпі Зтіеіе, пазтпіе] зі? 
которую притерти треба, щобх не піе оЬаша^с, Ьо лу іуш піс 
була остра, и коня пусти, щобг згкойїіууедо піе шавх, оп? ЬІопк? 
волно по стайні або гденебудь аЬо Іізіогк?, рокі іейпо ті?зі- 
ходивх, а за годину або за дві зкіет іут гакг\уа\УІопут аЬо 
треба промивати око виномь фран- сЬггд-згкд. пагозіо іак, £еЬу з’ейпа 
цузкимь або оцтомь теплими разь сг?3с г сЬгг^зік^. рггу піе^ го- 
и другій и буде конь здорова. зіаіа, а йги^а гпо\уи пагай зі? 

\уеткп?Іа. Ро кіогуш иггпіепіи 
гагагет зоЦ осгко\уаЦ, аЬо ^а- 
кіе] йозіапіезг, зиЬіеІпіе зіагі^, 
роаозіаіки газур опо шіе]зсе 
2Г2Є2аПЄ І \У52?Й2ІЄ рОЙ ЙОІП$ 
ро\уіек?, а гаіут ойшді і рибб 
копіа \уо1по. Ро дойгіпіе аЬо 
йтси рггетуї копіо\УІ іо око \уі- 
пет аЬо осієш сіеріут гаг і 
йги^і, а Ьс|Й2 ре\уіеп, £е ой іе^о 
зате^о гйго\уут гозіапіе. 

Ліками займаеть ся тут „Нірріаігіа аІЬо о копіасЬ кзі?£І сг\уагіе 
о сЬогоЬасЬ гбйпусЬ койзкісЬа від стор. 101. Дефініція третього ліку 
Дпижицї* близша до „Нір*в (стор. 106), ніж до „АріЛ 

*) Три перші в „Ьек.“ (184 6, 183 6) більше зближені до тексту 
„Киижицїи, ніж в „Арі.а (стор. 7 і 24). Доказом перший лік: 

Якь коиеви дикое мясо вь я- Аіе £ЙуЬу кой \у з'акіеі гапіе 
кой рані єсть, спали кілка подо- йгі\уе ті?зо тіаї, параї £е зіа- 
ШОВЬ СТарИХЬ ЗЬ ЧОбІТЬ, СТОВЧИ ГусЬ рОЙЄ52\У ЬбІО\УуСІ1, 8ІІІІС2 
тое на порохь, придай к тому &е ]’е па ргосЬ, зііисг к іети 
дайно собаче білое и дзиндри ко- їадпо рзіе Ьіаїе зисйе і ргосЬ 
валской або пороху од рушниці, аІЬо ігозкі ко\уа1зкіе, іо \уезрбї 
тое добре помішавши, засипай гшіезгалузгу, іуш ргосЬет розу- 
часто и такі дикое мясо згинеть. ри] йгі\уе ші?зо йо кііка кгоб, 

іейу ядіпіе. 
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9) На запаленіє конское (стор. ЗО) — внаки хороби б два лїки1); 

10) На затратованів (стор. 32) — внаки хороби и пять лїків2); 

11) На білмо свіже и давне чи старе (стор. 34) — два лїки8;; 
12) На вґаибу (стор. 35) — опис хороби б лїк; 
13) Когда конь не береть тіла на себе — порада; 

14) На вусачь коневи (стор. 36) — знаки хороби й лїк; 
15) Коли коваль, коня куючи, загвоздить цвякомь албо тежь конь 

еамь часомь наступить и заколется — три лїки; 

16) На перелоги (стор. 38) — опис хороби й лїк: 
17) На дихавицю — знак хороби й пять ліків4); 

18) Коли зь хвоста волоса коневи випадаегь (стор. 41) —- пять 
ліків6); 

19) На курдюкь (стор. 42) — опис хороби й два лїки6); 

20) Когда конь збігается або зорвотся чимь (стор. 43) — два 
.лїки7); 

21) На слиногурь (стор. 44) — опис хороби й лїк8); 

22) На дурноту конскую — означенне хороби й лїк; 
23) Когда конь мочить кровлю (стор. 45) — лїк9); 
24) Когда конь не линяеть — порада10); 
25) На робаки вь кишкахь конямь (стор. 46) — виаки хороби 

б нять ліків; 

26) Когда конь часто мочь пускаеть и от того худнеть (стор. 47) 
— порада11); 

Лікарство для воловь чили товару. 27) Воли щось ратиць не 
притерали вь дорозі (стор. 48) — зарада; 

28) Воли жебн не були слабій — порада; 

29) Рани от побитя и утовчіня — лїк; 
30) Щоби воли вь роботі неспраціованіи були — порада; 

г) Перший лїк в „Арі* (стор. 23). 
2) Перший, третій і четвертий лїки в „Ьек." (179 аб), перший і о- 

станнїй в трохи далекій формі в „Арі." (стор. 23), тільки останній майже 
в такім самім виді в „Нір." (стор. 127). 

8) Такіж лїки в „Арі." (стор. 1); тільки другий в „Ьек.® (165 6). 
4) Другий лїк в „Ьек." (169 б). 
6) Всї пять в „Нір." (стор. 128), чотири останні* в „Арі.* (стор. 5). 
6) Оба лїки в „Ьек." (169 а), тільки перший в „Арі.® (стор. 7). 
7) Перший лїк такий самий в „Ьек.", другий подібний (174 б). 
8) »Арі." (стор. 18). 
9) „Арі." (стор. 8). 
10) „Ьек.® (179 6) і „Нір." (стор. 131). 
и) „Арі." (стор. 8). 
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31) Щоби мухи воловь не кусали (стор. 49) — заради1); 
32) Жеби воли упаслися добре — спосіб поступовання8); 

33) бели воль хорувати зачинаєте (стор. 51) — спосіб посту- 
повання; 

34) Воли робочій аби нехудіе були (стор. 52) — заради5); 
35) Коли волань голова болит (стор. 53) — 8наки хороби й лїк; 
36) Коли вола промкнеть, то єсть, коли лязуе — лїк; 

37) На колки воламь (стор. 54) — знаки хороби й чотири лїки; 
38) На гарачку воламь (стор. 55) — знаки хороби й три лїки; 
39) На кашель для воловь (стор. 56) — два лїки; 

40) На прищі* або чираки ропистіе воламь (стор. 57) — лїк; 
41) Для воловь кулгавихь лікарство— три лїки залежно від трьох 

родів недомагання4); 

42) На пархи воловіе (стор. 59) — лїк; 
43) О робакахь вь волахь (стор. 60) — варада; 
44) На воши воловіе — зарада; 
45) Якь би вола ужь укусивь — лїк5); 
46) От повітра на товарь (стор. 61) — чотири ради5); 
47) О овцахь (стор. 63) — загальні уваги7); 
48) Аби овци не паршивіли (стор. 64) — заради8); 
49) Лікарство овцамь на віспу — поради в ріжних випадках9); 
50) Для козь (стор. 67) — 8арада перед заповітреннбм; 

51) На рожніе хоробш для овець лікарства — три лїки; 
52) Жеби волки овець не хватали (стор. 69) — заради10); 
53) На повітре для свиней — два лїки11); 
54) Якь познати свині хоріи (стор. 70) — спосіб посту повання; 

Пси вь господарстві потребніи суть; для чого лікарства тут*. 

для них гденекоторіи прилучаютея. 55) Щоби пси не казилися (стор. 71)< 

— три лїки18); 

х) „Арі." (стор. 132). 
8) „Арі.в (стор. 132): \¥о!у іїизіе. 
8) „Арі.* (стор. 131-—132). 
4) Дещо в „Арі." (стор. 131). 
б) „Арі." (стор. 133). 
6) „Арі." (стор. 130—131). 
7) „Арі.“ (стор. 145). 
8) „Арі.* (стор. 144). 
9) „Арі’и (стор. 144—145). 
10) „Арі.* (стор. 145 — 146). 
1Х) „Арі." (стор. 146). 
18) Пор. „Арі.и (стор. 222): Ріез ^зсіекіу.. 
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56) Певне лікарство от повітря, або джуми людямь (стор. 72) — 
шість порад1); 

57) Противо саранчі способе (стор. 75)2); 
58) Лікарство на згубу гуселниці з городові, з древа и капусти 

(стор. 77) — девять порад3); 

59) Противо вужамь секреть (стор. 79)4); 
60) Якби кого вужь укусивь (стор. 80) — лїк4); 
61) О ловитві рибь — спосіб поступовання5); 

62) Рибу річну ловити (стор. 81) — спосіб; 
63) Принади до вятерей (стор. 82), друга принада до вятерей; 

64) Раки ловити — спосіб; 
65) Полотно білити, аби біле було якь спіть и міцне — спосіб6);. 
66) Якь ратовати человіка, которій недавно зь умазьійде? (стор. 

84) — два способи, в сього один, „а коли давпійша такая будеть ела- 

бость, хочби и недавня"7); 

67) бели кого чираки нанадут або часто бувають (стор. 85) — 
зарада ; 

68) На кашель и сухотьі — лїк8); 
69) На фебру албо трасцю — лїк; 
70) На струпь и пархи на голові (стор. 86) — лїк; 

71) Коли вуби болять, якь ратоватися — лїк; 
72) На пухлину людямь лікарство. 
73) Щобь миши не псовали збожа вь стогахь (стор. 87) — нарада*); 
74) На робаки, которій зовуть воячки, що збоже точать вь сере¬ 

дини, як губити в шпіхлірах — спосіб; 
75) Щоби товарь збожа ог дороги не ззідавь — зарада10); 
76) Якь тій робаки губити, которій на древі вь садахь листя 

и цвіть обідають? (стор. 88) — спосіб; 
77) О прищепахь садовьіхь яблокь, грушокь и инннхь древесь — 

загальні вказівки; 

78) Оріхи лісковіи переховати, щобь завше свіжій були (стор. 91)' 
— спосіб; 

М Иор. „Арі." (стор. 228-229); Ро\\1еіг2Є. 
2) ІІор. Ргяуйаіек до „Арі" (стор. 8): Згагапсга. 
3) „Арі." (стор. 215, 220—221 і 223). 
4) „Арі." (стор. 223). 
6) „Арі." (стор, 224). 
6) „Арі." (стор. 224—225). 
7) „Арі." (стор. 229). 
3) „Арі." (стор. 231). 
•) „Арі." (стор. 150). 
10) „Арі." (стор. 225). 
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79) Оріхи волоокій садити (стор. 92) — захваленнв і вказівки1); 

80) Яйця курачи албо гусячі або иншіи якій переховувати, щоб ся 
вь літі не псували (стор. 94) — спосіб; 

81) Коли кто хощеть, абн кури несли яйця цілу вину и болше 
— рада; 

82) Якь цибулю перевозити, хоць бн о миль кілька на торгь, 
щоби не померзла когда вь зимі? — спосіб2); 

83) О короликах* (стор. 95) — захваленнв і загальні вказівки; 
84) Оборона от огня припадкового вь селі (стор, 96) — знаряди 

осторожности. 
85) Якь зубн лічити (стор. 97) — лїк. 
86) ОгісЬу тооіозкуі зайуіу; 
87) суЬиІи регетоогуіу, сЬоб Ьу о туї кііка па іогЬ, згсгоЬу 

пе регетеггіа? (стор. 99); 
88) О когоїукасЬ (стор. 100); 

89) ОЬогопа ой оЬпіа ргурайкотооЬо то зеїі (стор. 101); 

90) ОгісЬу Іізкотоуі регесЬотоаіу, згсгоЬ гатозге ^лл^і±уі Ьиїу 
(стор. 102); 

91) Ка казгеї і зисЬоіу; 
92) Ка ГгуЬги аІЬо ігайсіи; 
93) ЗгсгоЬ шуз^у пе рзотоаіу гЬоіа то віоЬасЬ (стор. 103); 
94) N3 зігир і рагсЬу па Ьоіотоі; 

95) Ка гоЬакї, коіогуі готоиі тооісгкі, згсго гЬо£е іосгаі г зе- 

геЙупу, іак ісЬ ЬиЬуіу то згрусЬІігасЬ; 

96) Зак іуі гоЬакі ЬиЬуіу, коіогуі па йегетоі то зайасЬ Іузі і 
бтоіі оЬійаіиі? (стор. 104); 

97) Коїу гиЬу Ьоіаі, гаіотоаізіа; 

98) Ш рисЬІупи Іийіат іікагзітоо (стор. 105). 

99) ЗгсгоЬу іотоаг гЬойа ой йогоЬу пе гійато; 
100) Іаусіа кигасгуі, аІЬо Ьизіасгуі аІЬо іпзгуі регесЬотоутоаіу, 

згсгоЬ зіа пе рзиіу Иіот; 

101) О ргузгсгерасЬ зайотоусЬ даЬІок, Ьгизгок і ргосгуіесЬ 
(стор. 106). 

102) ІііасЬ ЬоІойпусЬ, аІЬо Ьйе петпоЬо £уіа гойуізіа, ро- 

тос2 йо сЬІіЬа гйоготоа (стор. 109)8). 

х) „Арі/ (стор. 221): ОггесЬі тоїозкіе зайгіб. 
2) „Арі/ стор. 225). 
й) „Арі/ (стор. 280). 
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Стороною 110 кінчить ся захований текст примірника вар¬ 
шавського університету. Останнє слово 110 сторінки не докін¬ 
чене: „роті", а далі відсилка „згаїу". 

Таким робом являеть ся „Книжиця11 одним з таких порадни¬ 
ків, що їх здавна розкуплювали в Польщі і на Україні. Бібліотека 
Ягайлонеького університету переховує невідшуканий тепер їотський 
друк XVII., дефект, без заголовка й перших 20 сторін. Заховали 
ся стор. 21—72. Містить сей унїкат кінські ліки й далі' „Ьекаг- 
віига ЬусІІи гогтаііети" (від стор. 5—34)*). Иншу рідкість, 
що своїм укладом пригадує „Книжицю", має Вілянівська бібліо¬ 
тека коло Варшави. Се їотський друк: Ьекагзіига койзкіе, 8°, 
стор. 17—119. Зразу подані кінські ліки (до стор. 74), далі 
ідуть „Ьекагзілуа гогтаііе Ьуйїи сЬогети Іак го^аіети, іако 
Іей тпіеізгети зіий^се" (стор. 75 — 89), потім „ІпГог- 
тасуа о Ьусіїе, іпіогтасуа о рзгсгоїасЬ" (стор. 85—95) а 
вкінці „Хаика ^озродаггот окоїо гоїі, зіеша і згзгеріепіи 
еіс.“ (стор. 95—119)2). До рідкостей варшавської університет¬ 
ської бібліотеки належить „Зксг^зішу, рг§1кі і Іапіо игйгаша- 
І^су Ьекагг копі... г рггуйаїкіет... зрозоЬ6\у рггесі\у рггу- 
райкот го^аіедо ЬуйІа“ 8°, стор. 88 і реєстр)8). Дещо спіль¬ 
ного з „Книжнцею" може знайти ся також у книжцї: Сотреп- 
йіит Іекагзіїу копзкісЬ па гогтаііе ісЬге сЬогоЬу і рггурайкі... 
Рггуіут рггуйапе за Іекагзіша ЬуйІи сЬогети, Іак годаіети, 
іако ІЄ2 і тпіеізгети... Сгозройаггот гай V/ зіапіи і згсге- 
ріепіи і игпапіи дгипібту пайка і іпіогтасуа: г кзіа^ Ріоіга 
Кгезсепсуизга4)... Хоч книжка мала найменше пять видань 
(1743, 1746, 1752, 1753, 1754), належить також до рідких. 
З численних инших подібних порадників згадаю ще „Сотреп- 
йіит тейісит“ (два найстарші видання з 1703 і 1704 р. 
в Люблинї, а пізнїйші ченстохівські з рр. 1707, 1715, 1719, 
1725, 1752, 1767, 1775), хоч ся книжка не послужила жере- 
лом для „Книжицї"; відпустове місце з широко прославленою 
іконою ставало заразом і книжковим ринком, що не уйшло уваги 
й ночаївських Василіян. 

Одначе яких не вказувати би анальоїічних видань поль¬ 
ських і инших авторів, степень відношення автора „Книжицї® 

0 К. ЕзігеісЬег, ВіЬНодгаїїа Роїзка, XXI, стор. 157. 
*) Танже. 
1) Тамже, стор. 159. 
*) К. ЕзігеісЬег, ВіЬИодгаГіа Роїзка, XIV, стор. 334. 
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до його жерел не змінить ся. Його можна й докладно означити. 
Хоч автор говорить у передмові, що поперекладав з польських 
і инших авторів текст на українську мову, сї слова свідчать 
тільки про його скромність. В дїйсности навіть у кількох при¬ 
кладах, найблизших до оригіналу, нема дословного перекладу, 
а в решті тексту тим дальший український текст від своїх пер- 
вовзорів. Він скрізь являеть ся плановою і свідомою цїли обро¬ 
бітком) вибраних уваг, рад і наставлень, приложеною до вимогів 
і степени зрозуміння сих кругів, для яких призначував ся сей 
порадник. З уваги на згадане відношеннє автора до своїх иер- 
вовзорів являеть ся „Кнвжиця" тим самим, чим ще нині велика, 
частина популярних порадників. 

Богато спільного має Днижиця“ з „Аріек-ою бото\у-ою“ *), 
виданою в Почаїві 1788 р. Передмова до „АрІек-и“ зазначує,. 

1) Аби показати, що автор Днижецї“ доцільно перероблював 
текст иервоьзорів, позволю собі навести т\т у паралельних текстах 
останній розділ з примірника бібліотеки варшавського університету й від¬ 
повідний \ступ „Аріек-и“. Роблю се тим більше, що сього уступу нема 
в кириличнім тексті. 

ИіасЬ ЬоїобпусЬ аІЬо Ьбе 
петпоЬо 2уіа гобуїзіа, ротоег 
бо сЬІіЬа гсіоїчша. 

У? озепі аІЬо па чуезпи ру- 
гуіи когепі, коіогуі ргу иргаууі 
гоїі Ьогопашу 2 гетіі ^улдгоіі- 
каіиізіа, оЬтутсзгу бо сгузіа 
\уобоіи, \уузиз2уіу \урегеб па 
\уіігу, а роіот рогігаіу па зісгки 
аІЬо розікіу \у розибупі сгузіоу 
і луузизгуіу па ресгу, згсгоЬ 
иясЬІо іак £уіо, і роіот лу тїіпі 
Іоу£е ругеу гтоіоіу па тики 
і коЬба ресгеізіа сЬНЬ 2 £уіа, 
\у Іоу сгаз ігеііи аІЬо сгеілуегіи 
сгайі тізгаіу \у £уіпіи тики 
і іак гоЬуіу гозгсгупи іак 2\уу- 
сгау. Кіо Ьу сЬоііуу г затоко 
ругіи сЬІіЬ ггоЬуіу, то&еі Ьез- 
ресгпе, Ьо іаіа гісг ргоЬо\уапа, 
82С20 пісгоЬо пе згкобуі і гбо- 
гошузга гісг, іак £оІиб, Ьо £оІибі 
бо сЬІіЬа пе £усги тізгаіу ЬоІ82 

іак ^агпес бо С2\уегкі £уіа і іо 
розікіу £о!иб ігеЬа па калуаікі 
бгоЬпуі, лууууагуіу гаг і бгиЬу 
лу \уо6і, а роіот $изгуіу і тоїоіу. 

Арі. 280. 

сгазіе §їобпуш. 
Регг \у роіи га Ьгопаті \уу- 

сада^су зі§ уу ]Є8Іепі ІиЬ па 
\уіозп§ гЬіегаб, боЬгге уууріо- 
кауузгу і \ууту\У5гу, роггпас па 
зіесгке і гетіес па т^к§, роіет 
іггесщ сг^с бо £уіпе] т^кі тіе- 
згаб. Могпа і г загпе^о сЬІеЬ 
ріес, піе згкобгі, гбго\Узгу Ьо- 
\уієш ]езі ,]’ак г гої^бгі. £о{§бгі 
гаЗ тпіе] іггеЬа бо £уіпе] т^кі 
тіезгаб і іо іггеЬа ріег\уе^ бо- 
Ьгге \у ууобгіе доіолузб, а боріего 
изизгууузгу тіеб па тдк§ бггуЬу, 
ЬиЬу, оріепкі і іппе изизгухузгу, 
тойпа бо т^кі и2у\уаб зіагІусЬ. 
КагіоЙе іак£е 53. и£уіесгпе, аіе 
піе \уіе1е ісЬ зурас, Ьо тбїоЗб 
зргаті^. [Впсгупа гаЗ зисЬаг 
тіезгапа бо такі, ]езі боЬга,. 
Іесг зигоууа іебгопа згкобгі]. 
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що книжка видаєть ся в сїй цїзи, щоби кождий з людей, що 
не мають нагоди вдати ся до медиків, знав наслідки сили со¬ 

творених річей. Тому подають ся „з різних поважних авторів 
вібрані способи, що служать до поратовання людського здоровля, 
до ужитку поперед усього в віддалених від медиків домах41. 

Коротко вказуеть ся у книжці на домові ліки, які легко одержати, 

„а в осібнім реєстрі остерігаєть ся перед такими, які тяжше купити 
І переховати". „Отож кождий, забавляючи ся розумним читан- 
нем сеї книжечки, може не тільки легко порадити собі й ближ¬ 
ньому в різних несподіванках і припадках, але й навіть і до¬ 

машній худобі різного роду". Мотиви видання на світ „Кни- 
жицї" ще вищі, а скромність автора подібна до скромности 
Дорогостайского, що в передмові до четвертої части „Ніррік-и“ 

зазначив, що так, як він не стидав ся видати на світ свойого 
малого знання, так нехай зроблять і сі, що більше вправлені 
і вченїйші в тім напрямі (стор. 101). 

Автор „Книжицї" не відомий. Можна тільки здогадувати 
ся, що був світською людиною. У „Книжицї" поручають ся самі 
природні ліки; раз тільки як один з ліків „от повітра на то¬ 
варі" дораджуєть ся, зрештою згідно з „Аріек-ою йотоиг-ою"1), 

господарям, щоби „свой товарі зраховавши от каждой штуки" 

дали „по грошу або по бодше до церкви за души помершіи". 

Цікавий при означуванню походження автора один лік для 

Нйе гойіаїзіа ЬгуЬу і іппуі 
ішЬу, гкугаіиі іисіе, зпзгаі, а 
роїегя/.у. сі о еііІіЬа па гогтіз 
тізгаіиі ро сгазіу пеи7еІукоу. 

КагІоІІі йокга гусг зііаіу і Іуі 
•скіікотсу \у ротосг Ьікіиі, Іоіко 
пе ІгеЬа іск Ьакаско гагагот 
ізіу, Ьо ойутаіиі і згкойіаі. Бо- 
Ьге іезі сіо пуск регеіи гайутеаіу 
і зоН. Мо2па іуі± кагіоПі гогіу- 
гаїу іак Ьогоск; коїуЬ кіо ско¬ 
їш йо скііка іск тізгаіу, ІгеЬа 
Іак гокуіу г пушу. Тгека іск 
Іегіу па іегісі готозіш, г їирупу 
пе окугаіисгу, пай секгукош, 
роїпут туойу. Так іак тлгйі каг- 
іоїіі гоїгиїзіа па Іегісі, роті- 
зяаіу... 

*) Ой ка^йе] згіикі йаб па тзг§ Іик ико^іт га йизге гтагіуск 
(«тор. 130). 
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волів: „Секреті досвідчаній, которого зацній обиватель єдині 
ві Украйні дознаеті, бо хочай ві сусідстві товарі надаеті 
в его селі часові заразится, а на єго оборі завше цілій то¬ 
варі, а то такі: що весни треба постаратися карасикові ма- 
ленкихі тилко, колко бн могло бути ві оборі чіей штукі това¬ 
рний. Тій караски живіи умочивши ві правдивий діоготь, давати 
кождой товарині малой и великой, хочби и найменшой, по єди¬ 
ному караску“ (розділ 46). Сей лік при помочи карасиків знає 
і „Аріека (іотоууа“1). 

Документом походження автора книжки стає до деякої сте- 
пени й її мова. ІІостараю ся схарактеризувати її в найголов¬ 
ніших рисах2). 

Фонетика. 
Самозвуки: 

1) Змішаянє букв і И: пашні (з.), солі (1), коневі (І), 
синожатяхі (1). смотрити (3 6), окрій (5), майстрі (6), присяого 
мету (9), крві (9), копитові (10), нічого (17), пашни (32), коло 
світаня (32), подістілати (34), волові ()5), прищі (40), по 
кішеняхі всіхі (56), в шніхлірах (74), купці (79), гусячі 
(ЬО), ближші (84). 

2) змішаннє ьі і И: воли (з.), губити (з.), пшеницю (1), 
порцню (1), впаявши (1), вимий (1) (ви майже консеквентно 
в цілім тексті), тни корости (2), їулкн (2), сннімі (2), зро¬ 
бити (2), сирого (3 б), круглихі (3 б), миску (3 в), шерстини 
(З б), обидва (3 в), тягни (3 в), годині (3 в), кождій (3 в), сііле- 
ченій (4), вишша (4). ві копиті (4), вздригается (4), зі той 
жили (4), копитомі (4), всі лопатки (4), єднимі посторонкові 
(4), рази три (4), мила (4), мило (4), влий), ніби (5), з мясомі 
нарослимі (5), тимі кручкомі (5) ножемі остримі (5), мясомі 
червонимі (5), промивати (5), оцтові теилимі (5), пріснимі 
медові теплимі (5), тимі пазногтемі (5), жили (5), зі тихі 
жилі (5), миши (6), їузи (6). ликатп страви (6), тимі часомі 
(6) , костми головними (6). щоби (6), старимі саломі (6). два 
рази (6), зі тихі мишій (6), вітрові дуже морознихі (6), ма¬ 
точино (6), до купи (7), оді пори до пори (7), по рази кілка 
(7) , старихі (8), дзиндри (8), засипай (8), копервасомі паля- 

3) Ка£с1е) о\іо?пу зіагас зі§ о кагазкі піаіе і V/ скледсіи рга\у- 
сігшут тасгас і кагсіети Ьус11§еіи <1ас гіезс ]Є(іпедо кагазка (сгор. 
13 —131) 

2) При прикладах вказані в скобках місця: з. — заголовок, а чи¬ 
сла означають відповідний розділ. 
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нимі (8), аби (8), золзи (8), з середини (8), дігтемі добрими 
(8), медомі пріснимі (8), змішанимі (8), полкварти (9), кри¬ 
ничний (9), снкавку (9), три рази (9), кварти (9), салігри (9), 
камфори (9), з медомі пріснимі (9), копитові (10), тимі по- 
рохомі (10) рани (10), оцтомі теплимі посолянимі (10), лоемі 
козловимі (10), промити (10), засипати (10) і т. д. Отсї при¬ 
клади тільки з початкових десятьох розділів (і то не всі) го¬ 
ворять, що в говорі автора не роблено ріжницї між и й ьі, що 
більше, з факту, що ЬІ рідко приходить і являеть ся у великій 
степеня книжним налетом, можна висновувати, що в говорі автора 
аамісць двох звуків и й ьі було виключно одно и. 

Б) І (з о) віддане: а) найчастїйше через о: конь (1), 
крамарові (1), лікарові (1), ві вині французкомі (1), ві горілці 
моцной (1), потомі (1), при томі (1), купцові (1). ночі (1), 
йодною (1), по едной ложці (1), тол’ко (2), напой (2), болте 
(2), при самой кості ноздровой (2), поднести (2), збожемі (3 а), 
ноп (3 а), на каждой нозі (3 а), кавалкові (3 б), овса (3 в), 
подвяжи (4), на нозі хорой (4), при лопатці хорой (4), овсяну 
(4), познати (5), косточка (5), по лоді (5), костми (6), ві той 
хоробі (6), только (6), по ровной части (6), от вітрові (6), на 
хрепті конскомі (7), ві якой рані (8), подошові (8), ві той 
парі теплой (8), ві которой (9), найболше (9), болші (10), ро- 
зогріти (10) і т. д. 

б) через ■£: вівці (з.), вісімі (1), зі храпіві (2), 
сілю (2), ві макітрі (3 в), кісточкою (5), сіл*лю (5), 
сіллю (5), наскрісь (5), ніздри (5), зі обохі боківі (5), 
ніздрі (5), кілка (7), зі чобіті (8), дігтемі (8), на сакімі 
вершечку (8), ніздрями (9), на нічі (9), підковою (10), оцту 
міцного (10), на спіді (10), обрікі (13), півзану (14), ріп 
(15), под підкову (15), білківі (15), півкварти (16), ріжяимі 
способомі (17), рікі (17), півтора (21), опіхі (22), дрібно 
(25), ві оброці вівсянимі (25), кілко (27), бібки (31), бібко- 
вого (33), зі трохі поріві (33), пучківі три (33), з бодяківі 
(36), черепківі (41), на дрібній порошокі (41), ніздря ;45), 
на вівсиску (47), віспу (49), по рівной части (49), гіркихі 
(51),раківі (54), оріхіві (54), листківі (56), по різнвхі 
міетцяхі (56), пізно (56), ві різнихі місцяхі (57), на різ- 
нихі місцяхі (57), зі вітки (58), різний (58), по рівной 
части (62), дрібненко (62); 

в) через и: кил’ка (3 б), по посторонку тип (4), тилко (5), 
розитри (10), глистиві (11), потимі (17), зилляную (32), на. 
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вднииь містці (37); вь темнимь містці (38), розигріти (41), 
вь иншимь місці (57), обпсхнуть (80); 

г) через у: шкуру (1), шкурою (2), шкурь (58), шкурку (67), 
шкурки (77); 

д) через і: тілко (10), зійшла (54), вь році солоній (58). 
4) І (з Є) віддане: 
а) деколи основним Є: корень (1), всемь (2), шести (2), 

на нень (3 а), ячменній (17), вечерь (17), иолронекати (38), 
жужель (46), потребніи (55), допель (58), ремесники (79), лок- 
тевь (84); 

б) частїйше через лікарства (1), улічити (1), лікаровь 
(1), со всімь (1), перецідивши (1), попідь (1), запікати (2), 
сннімь (2), кліщами (4), зь волосіня (4), волосінь (4), лок- 
тівь (4), отікь (6), з мукою ячмінною (6), колісь (6), кліщівь 
(6), жиінку (9), завтрішній день (10), лічити (17), 80всімь (17), 
попілу (18), пчіль (18), ячмінь (21), ячмінний (22), хріну (25), 
вь оцті кріпкомь (25), кілка днівь (26), утовчіня (29), клі¬ 
щиками (32), зубцівь (33), три корінці (33), углівь (33), 
лічи (38), річь (39), кужідними пачісками (40), от заморо- 
жіня (41), хміль (48), хміль (51), запалініе (56), річь (57), 
зь печівь (58), хріну (59), по укушіню (60), вятірь (64), вь 
німь (65), селедцівь (74), локтівь (79), каміннистнй (79), 
осінь (83), самцівь (83), відрами (84), кріпкой (84). 

в) через и: гноивь (гній) (57), вь своимь часі (77), по¬ 
силь (80). 

5) я з ье: зь колосямь (1), зілля (1), терментилля (1), 
сь корінямь (1), волосямь (7), сімя конопляне (8), заколотя (15), 
коріня (18), зідлямь (22), уголля (33), листя (36), подь дере- 
вямь (58), деревя (58), листямь (60), з’ зіллямь (73), кані- 
нямь (79), черепямь (79). 

6) я з Є в рагі. разе.: закривляное (5), палянимь (8), 
увиняній (9), роспущанной (9), присушаній (10), посолянимь 
(10), задавняній (15), осолянимь (15), ростоплянимь (15), пере- 
пущаной (17), товчаной (17), отовчанній (21), утовчане (36) 
.(побіч: „утовчену" (37), роспалянимь (38), пропечани (38), вичи- 
дцаной (39), зраняне (41), укутаній (45), спаляного (46), до- 
свідчаній (46), усушане (47), зробляну (49), заповітраніи (50), 
облупляну (52), утовчанихь (54), скручана (55), щепляне або 
саджане (59), роспущаннхь (61), усушаеого (62), зробляного (62). 

7) ІО з Є: з ліодомь (6), маіовимь (18), перціовихь (33), 
діоготь (46), гноіовой (51), яловціовіе (72), зь ліону (81). 
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8) у—и: глубоко (1), якь найглибше (37). 

9) знйдегь (з.), знйде (3 б), вийшла (4), обнйдется (48). 

10) е—И: ясенове (59), ясинового (59). 
Співзвуки: 

1) а) б1)—П: за хрептомь (4), на хрепті (7); 
б) зробити (2), губити (3). 

2) а) в: редку (17) і (25); 
б) в придихове: вівці: (з.), вісіїь (1), вусань (14), 

вівсянимь (25), на вівсиску (47), віспа (49), зьвітки (58), 
вужамь (59), вужь (60). 

3) а) д—Т: зьвітки (53), вьтамвіти (57); 
б) здрада (52); 
в) всажуется (Зб), моложавій (77), до посаженя (79), 

посаженний (79); 
г) дж: джумн (з.), зь дрожджами (3 а), дрожчи (15), 

джуми (56); 
д) ДЗЖ: дзжума (56 — три рази); 
е) дз: дзиндри (8), дзюри (51), дзиру (66). 

4) ж: жили (51). 

5) к: їулки (2), боки (3 б), ліски (3 б), муки (3 в), ло¬ 
патки (4). 

6) а. З уваги на розмірно рідке ьі цікаве написаний: були (50). 

В минулі» часі окінченне лт> майже правильно передасть 
ся через вт>: виприхнувь (1), зачавь (3), запотівь (3 а), зану¬ 
рився (3 а), спотівь (3 а), прихавь (3 в), сплечивь (4), стоявь (4), 
вибивь (4), рушавь (5), ходивь (5), мочивь (6), напавався (6), 
замочивь (10), стоявь (17), зьівь (17), жвавь (19), образивь 
(19), загрівся (21), ззівь (33), кулгавь (41), дивився (44), 
укусивь (45), бувь (45), сказивь (55), вивозивь (57), понакла- 
давь (57), куривь (57), проходивь (65), ззідавь (75), нарі- 
завь (77), зоставь (77), росколовь (77), рушивь (77), мавь (83), 
державь (84), занявся (84). Виїмків кілька: могль (8), прові- 
валь (49), моглся (57), росходиль (58), держаль (83). 

Вже рідше передаеть ся тверде л через в в середині слів: 
довгій (1), вздовжь (2), довго (3 б), жовтой (3 в), довгій (4), 

х) Губні иягчать ся при поиочи л і без нього: в коноплей (1), 
роблятся (2), робять (6), деревяну (6), конопляне (8), потрапляти (9), 
любять (34), здорова (56), викоряятся (83). 

Зааиеки Н. Т. Ш. т. СіXII. 4 
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довгихь (18), вовну (48), подовгасто (55), вовни (56), довге- 
(84). Частїйше остав нервісне л: наполненн (1), полчверти (1), 
вь горілці (1), долгую (1), полкварти (9), водну (47), волки 
(52), волкь (52), воячки (74), волка (75), волчое (75), на. 
солнці (78). 

7) р. Як що не числити таких виїмків, як: щурі (з.), 
■айстрі (пот. рі.) (6) — р скрізь тверде: ноздрами (1), ноз- 
дрн (1), кураче (1), ноздру (1), гарачнмь (2), запрагти (Б а), 
звіра (5), гарячкою (6), токара (6), курачого (7), гараче (8), 
трасця (9), горачка (9), курачихь (11), гарачій (15), гарачку 
(88), повітре (53), повітря (5Б), як ся закурять (57), госпо¬ 
даря (79), отрасти (79), курачи (80), радень (82), радно (82), 
раднами (84). 

8) т: містцяхь (56), місцяхь (57), з місця (77). 

9) Ц: в кількох випадках тверде: вть конець (1), до кон- 
ца (2), на палець (3 б), яєць (3 в), ложиць (3 в), слонца (11), 
щедринець (38), овцахь (47), овцами (47), овцн (47), овцамь 
(49), овца (49), перцу (85). Одначе звичайно ц мягке: кни- 
жиця (з.), вівці (з.), гуселницю (з.), пшеницю (1), чемериці 
(1), горчвці (3 а), палці (3 а), блощицю (6), норицю (7), но¬ 
риця (7), зь яйця (7), од рушниці (8), трасця (9), живиці (15), 
дихавицю (17), дихавиці (17), иалцями (17), половицю (17), 
перцю (25), ратиці (27), живицю (ЗО), вь той темниці (38), 
билицю (39), копицю (46), овця (51), овці (сіаі) (51), по одро- 
бинці (56), гуселниці (58), гуселниця (58), билиця (59), кон- 
цями (77), конця (77) з місця (77), самці (83), самиць (83), 
самця (83). 

10) Ч: чого (1), гарачнмь (2), зь щого (6), мочою (32), 
саранчі (57). —" 

11) Ш: иншнхь (1), по шни (2), на шию (3 в), чимь ин- 
шнмь (3 в), зь пашою (50). 

12) Щ: у сщенять (55); панующнхь (58). 

Морфольоїія. 

1) Іменник: попіль (1), попілу (18); разнй (8), разій (8); 
с кровлю (9), крві (9), зь кровію (17), крове (61); ку оевні- 
(77), вь осени (79); ноздру (1), зь ноздрей (1), вь ноздои (1),. 
ніздри (38); 
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7 віди. одн. на при саиой кості (2), на землі (4), 
на конці (5), по стайні (5), вь огні (11), вь олій (31), на 
евітані (32), о самомь полудні (32), вь вечері (32), вь по¬ 
лі (46), овці (49), вь напои (55), на дощі (65), місяці (77), 
вь марці (77), при корені (79). 

2. прикметник: а) конопляне (8), конопній (7); 
б) ій зам. ьій: задній (3), передній (3), переднюю (4), 

долнюю (5), літнюю (17)1), задніми (25), передніхь (54), літ,- 
ніого (69), верхня (79), верхнюю (79). 

в) окінченнє 1 відм. мн.: І ІИ: скаженій (з.), задній (з.), 
напятіи (3 а), значній (3 а), круговій (3 б), коротшій (3 б), здо¬ 
ровій (4), довгій (4), лняніи (7), мягкіи (8), пшеничній (19), 
живіи (46); 

II. ЬІ: наполненн (1), роскиданн (2), намащенії (4); 
Ш. И: повинни (4), пропечани (38), здорови (54), ку- 

рачи (80); 
IV. "Ь: гусячі (80), ближші (84); 
V. іе: мягкіе (7), маліє (9), воловіе (32), ропистіе (40). 
VI. Навіть ЄЄ: їузи болшее (6). 
г) Окінчен. 2 відм. одн. жін. р. ОЙ. 
В однині побіч видів: яру (1), цілу (1), здорову (4), глу- 

боку (4), овсяну (4), хора (4), хору (4), червоне (5), осгра (5), 
тяжку (6), кору дубову, ясенову, берестову (6), смолу чорну 
шевску (10) — стрічають ся рівнорядно й змішано частїйше 
форми: всякую (з.), долгую (1), зимную (3 а), грубую (3 б), бол- 
ная (4), значная (4), острая (5), цілое (5), дикое (8), білое (8), 
теалое (8), цілая морда конска (8), конское (9). 

3. заіменник: которнй (з.), которіи (1), которую (3 а), ко- 
торая (4), которій (4), которое (6), туюжь (1), тое (1), тоеи (1), 
той водії (1), тни корости (2), тій ліскн (3 б), тею півзиною 
(14), теє (16). тоею водою (26), иншого (1), иншой (1), иншіи (2), 
инніи люде (6), иншую (14), самій (17), ею (5). 

4. числівник: вдень (1), единь (4), една (3 а), одна (4), 
першій (32), друга (3 а), другую (10), зь обоихь ногь (3 а), по 
обоихь сторонахь (14), третій (3 в), третую (4), четнри (з.), 
четири (3 в). 

5. дієслово. І. Іпйпіііу-и на а) овати й б) увати, на в) кти 
й гти, на г) ТЬ: а) ратовати (з.), ратоватнся (з.), дорізовати (2), 

*) Побіч: літнои (21). 
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пробоватн (4), з&мазовати (10), завязовати (10), наповати (17), 
намазовати (ЗО), пошмаровати (31), засиповати (32), памятство- 
вати (32), понарізовати (38), шиаровати (42), нашмаровати (44,) 
накаджовати (49), привязовати (56), завішовати (57), обвязр- 
вати (58), зепнловати (77), одломовати або одрізовати (77), об- 
вязовати (79); 

б) , задмухувати (11), хорувати (33), понасікувати (51), 
понадрапувати (51), закопувати (57), завішувати (58); 

в) , текти (6), усікти (17), утовкти (41), могти (41), сте¬ 
регтися (56), посікти (56), бігти (84); 

г) познать (6), гоится будете (7). 

II. З ос. одн. теп. ч. кінчить ся частїйше на гь. На чи¬ 
сельне ВІДН0ШЄНН6 ВИДІВ З ОКІНЧЄНН6М гь до видів без сього 
ГЬ вказують менше більше приклади десятьох перших розділів: 

а) з ГЬ: назнвается (1), течете (2), падаєте (1), лягаєте 
(1), встаєте (1), постережете (1), виприскуєте (2), укажете (2), 
надмете (3 а), маєте (3 а), стечете (3 а), познается (3 б), запа¬ 
даєте (3 б), всажуется (3 б), отпадете (3 в), будете (4), вздри- 
гается (4), куруется (4), йдете (4), можете (6), хоруете (6), 
пускаєте (6), вийдете (6), иоказуете (6), кладется (6), прода- 
ется (6), припадаєте (6), згинете (8), змякнете (8), розпукнетсі 
(8), роспукнете (8), зачинаєте (9), стогнете (9), хватается (9), 
нападаєте (9), піете (9), перестанете (9), возмется (9), збе- 
рется (10); 

б) без ГЬ: поможе (1), перестане (1), росте (1), западав 
(3) , спотіє (3 а), осхне (3 в), встане (3 в), буде (4), вийде (4), 
перегніе (4), достане (5), згине^(5), прійде (5), витече (6), пе- 
реприскуе (9). 

Ш. єсть (з.), есте (з.), било (1), бнваюте (2), бнвали (4), 
була (5), буваєте (6), буваюте (6), бувало (6). 

Дрібні замітки. 

Межи прислівниками е й отсї: завчасу (1), знову (І), по¬ 
трохи (1), трошка (3 а), потрошку (15), помалу (3 в), засвіжа 
(4) , навехресте (5), наскрісь (5), багато (17), допіро (41). 

Повне змішанне от й ОД самостійно тай у зложених діє¬ 
словах. 

Останки двійного числа: на три добі (2), чрезе дві го¬ 
дині (3 в). 
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Злука числівника з іменником; чрезгдній вісім! (1), чрез% 
дні девять (1), горстей четнри (3 в), за обидва конці (3 в), 
рази три (4), по рази кілка (7), кілка разнй (8), чрезь кілка 
день (8), разій кілка (8), через! три тиясдні (9), на годин! 
сім! (10), через! три дни (11), зо три дни (17), головок! три 
(17), годин зо дві (19), до девяти день (20), чрезг вісім! 
день (23), чрез! три дні (25), кілка днів! (26), чрез! пять 
день (82), чрез! шесть день (32), кілка день (38), чрез! кілка 
день (42), два дні (48), пять день (65), девять день и девять 
ночей (65), чрезь днн вісімг (69), на локтівь два (79), на 
локтевь пять широке и на чотири локті довге (84). 

Страдальний вид: нарізано було (5). 

Дієприслівники: зовомого (33), молотого (39). 

Відносне реченне: тіе майстрі, що до колісь робят! ма¬ 
точини (6) ; 8 ТИМ! ПОрОХОМ!, 'що НИМ! СТрІЛЯЮТ!. 

Разом з польськими жерелами дістали ся до „Книжицї*, 
численні польонїзми й инші звороти жерел, як приміром: носа- 
тизну (1), члонки (1), покари! (1), каждого (1) (побіч „кож- 
дого“ мровок! (1), воткни (1), ал’бо (1), скрила (1), крвавнх! 
(2), пущадлом! (2)1), їрузоли (2), люб! (3), тяжир! (З а), яко- 
юколвек! (З а), рантом! (З б), веровки (3 в), як! наймоцній 
(4), з! ївалтом! (4), бардзо (6), чили (7), нігди (7), хоць (8), 
їудзи (8), гдеколвяк! (8), хутній (8), тлустости (9), крві (9), 
слонца (11), зїаиїу (12), капелюша (15), внутрности (17), з! чо- 
гоколвек! (19), скроней (22), крвавнику (25), якимїколвяк! 
(31), збиток! (32), слонца (32), варги (32), суровое (33), ївал- 
том! (38), збит! червона (49), піїулку (49), острожности (49), 
з! боцяна (50), дзюри (51), гдеколвяк! (54), арципожитечна 
(57), людзкого (63), уставичне (66), якуколвяк! (76), вшелякіе 
(77), латвій (79), зярка (85), бавелни (85). 

Книжній традиції з її церковно-славянською і славяно- 
українською мовою завдячує „Книжиця“ велике число церковно- 
славянїзмів, з яких для прикладу наводять ся тут отсї: чело- 
віка (з.), времени (з.), когда (1), кто (1), или (1), чрез! (1), 
завсегда (1), зде (1), древа (1), между (1), пред! тнм! (1), 
дабн (1), перваго (1), другаго (1), третаго (1), в! средной (3 а), 
котераго (3 в), ясти (8), запаленіє (9), затратованіе (10), нощ! (10), 
сірачанаго (11), человіческое (19), иоутру (20), стружден- 

х) Побіч: пущаложь (51). 
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йому (20), згубленія (32), хощешь (33), з древомь овощнимь 
(58), начиніе (65), инннхь древесь (77). 

Як відповідає кириличний текст „Книжицї“ текстови в ла¬ 
тинській азбуцї, менше більше порівнаннв того дав отсвй роздїж 
я0 короликахьа: 

Каждій господарь, налобно, 

щобь держала вь своей хаті ко- 
роликовь кілка парь. Такь мавь 
би мясо на обходь, а шкурку пла¬ 

тили би купці, а и живіи коро¬ 
лики платили би на торгахь. Кромь 
того не дуже коштують, літомь 
траву, лопухь, капусту и щоне- 
будь вь города істи будуть, а на 
осінь и вйму зь капусти качанами 
и сіномь викормятся; пашні тре¬ 
ба имь давати, щобь сйтшіи булй. 
Треба толко уважати, щобь сам¬ 

ці різати аябо продавати, не зо- 
ставлявши до осмерга самйць якь 
бдного самця, бо якь много сам- 
цівь, то кусаются и молодій ко¬ 
ролики псують. 

Ка£йу ^озройаг, пайоЬпо, 

82С2С)Ь йег£а\у \У з\уоіеу сііаіі 
кого!уко\у кііка раг. Так ша\т 
Ьу шіазо па оЬусЬбйки, а зкигки 
кирсі рІаіуІуЬу. І £ухууі когоїукі 
рїаіуІуЬу па ІогЬасії. Рокагш 
опусЬ пе Йи£е козгіиіеі:: Іііогп 
1га\уи, ІорисЬ, каризіи і згсго- 
пеЬші 2 Ьогойа ізіі Ьийиі, па 
озеп і гуши 2 каризіу касгапа- 
піу і зіпош луукоггпіаізіа. Разгпі 
ігеЬа іт Йа\уаіу, згсгоЬ зуізгуі 
Ьиїу. ТгеЬа іоіко ішайаіу, згсгоЬ 
зашсі гугаіу аІЬо ргойа\уаіу, пе 
2озіа\у1а\У82у йо озтегЬа затуб 
іак ойпоЬо затсіа, Ьо іак запа¬ 
сів тпоііо, іо кизаіиіЗіа і то- 
іойуі когоіуку рзиіаі:1). 

Передруковуючи отсю замітну намятку з 1788 р. говорів 
Волині* не в цїдости, тільки її кириличний текст, передаю ки¬ 
рилицю гражданкою, в звязи з сим модернізую інтерпункцію 
і консеквентнїйше, ніж у „Книжицї*, переводжу роздїленне при- 
іменників від іменників і заперечень не ВІД ДЇ6СЛ0ВВИХ видів8). 

*) Иорівнанб сих двох т< ксгів стверджує також, що нема дословпої 
8ГІДИ0СТИ кириличного Й латинського тексту. 

2) Ревізія роблена в Відні без спринту, якого пе віднайдено 
по господарірї російських військових властей в часі окупації. Пе¬ 
ред війною зроблено коректу на підставі копії, присланої з Вар¬ 
шави 
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(9) КВИЖИЦЯ ДЛЯ ГОСПОДАРСТВА, УКАЗУЮЩАЯ, ЯЕСЬ РАТО- 
ВАТИ ВТ> ХОРОВАХг ВСЯКУЮ СКОТИНУ, ТО ЄСТЬ: конь, во. 
ЛИ, ВЬВЦЬ, КОЗЬІ, СВИВЬ, ЯКІ» ВМИТИ ПОЛОТНО, ЯКІ) БОРО¬ 
НИТИ НАПІНЬ ОТ САРАНЧИ, ЯКТ> РАТОВАТИСЯ ОТ ДЖУМЬІ, 
ЯКЬ ГУБИТИ ГУСБЛНИЦЮ ОТ КАПУСТИ, ЯКЬ ЛОВИТИ РИ¬ 
БУ, ЯКТ> ГУБИТИ МИШИ И ЩУРЬ, ЯКЬ РАТОВАТИ ЛЮДЕЙ, 
КОТОРЬІХЬ СОБАКИ СКАЖЕНІЙ ПОКУСАЛИ, ЯКЬ РАТОВАТИ 
ЧЕЛОВЬКА, КОТОРЬІЙ НЕ ВЬ ДАВНОМЬ ВРЕМЕНИ ЗЬ УМА 

ЗИЙДЕТЬ. 

(10) 1. Л'Ькаротва для кбней па носатизну. Той конь навн- 
вается носатнмь, коїбрнй, голову похиливши, смутно стойть; зь нбздрей 
течеть слюзь бі.нй вьпередь, потомь штуками падаеть. Ноги ему не 
сл\жать, ходить яко пйньїй, тяжко лягаеть и сь трудностію встаеть, бо 
такйль слюзомь, якій зь ноздрей течеть, всі члбнки наполнеен суть. 

Когда завчасу кто постережегь, можна коня улічйги, даючи ему 
пшеницю яру зь колбсямь вареную вь воді вь дощу илй зь СНІГу 8а 
покаряь чрезь дні девять и болшей, якь по(11)треба, и туюжь воду 
давши завсегда пити, а не чого иншого, крбмі того потреба конй такого 
держати вь теплі, не привязуючи, а когда тое не поможе, шукати по¬ 
мочи треба йіішьіхь лікарствь, которіи зде кладутся. 

а. Єсть по аптйкахь, у лікарбвь, а часомь и у крамаровь губка 
мордеявого древа; взявши тоеи г^бки луть едень, солі пбрцню, пол- 
чверти лу. каждого, гузку потовкши, добре варити совсімь вь вин® 
франнузкомь илй вь горілці мбцной и вляти тое коневі чрезь гребло 
вь горло и вь нбздри потроха. 

в. Наварй мровбкь зь гніздом, нерецідйвши, дай коневі пити 
той води чрезь три дні, а иншой не давай. 

(12) г. Звяжй коня, найліпше положйвши егб, роспалйжь швайку дбл- 
гую и воткнй ему вь конець хвоста между шкуру, а колй глуббко на 
цілу долоню, вроби заразь кноть довгій на долонь зь коноплей твердо 
і насяаруй егб козлбвьімь лбемь, вложй вь рану и, вйнявши егб, по 
заутру, вймнй рану бцтомь теалнмь и знову намажь кяоть тнмже лбемь 
і воткнй, якь предь тимь било, и такь кбждого дня чйни завсегда, 
ажь поки перестане слюзь нбздрами скидати, але при томь ииніи лі- 
карства чрезь губу и ноздрн мусить давати. 

д. Возмй чемерйці чорной корень вь антиці ал*бо от купцбвь, 
иамочй чрезь ночь вь горілці н, умочивши часто вь гусячого скрила 
яерб, воткнй вь обі ноздрн, (13) щобь виприхнувь. 

е. Кураче зілля, вь аптйці називають терментйлля, варй зь во¬ 
дою вравь сь корінямь, давай коневі тую воду пити, а зілля давай 
істи, вйстудивши, чрезь дней вісімь; тое зілля ростб на синожатяхь 
<;ийхь. 

8. Поеми крашаейнн гранатовой лбкоть, спали на пбніль и той 
попіль зь горілкою модною змішай и, зваливши конй, лій чрезь гребло 
вь ноздрн, уважаючи, дабн перваго дня било вляное вь кажду ноздру 
ю едной ложці, другаго дня по дві, третаго по три. 

2. На тилчакь. Тилчакь єсть то хорбба корбеть крвавшь, 8Ь ко- 



60 Михайло Возняк 

тбрнхь потомь рани рбблятся и ропа течете; тни коро(14)сти часомь 
по всемь коню бнвають роскйданн, а часомь тбл'ко на карку ал*бо 
на ногахь ал'бо на удахь и чрезь ноздрн виприскуєте часто,, когда 
по шни, понадь горломь ґул*бкь илй корбсть нема. Звалити коня и пу- 
щадломь поперетинати иншіи ранн илй ґулкн, коїбріи будуть по но- 
гахь и по тнлу, гарачнмь желізомь запікати, сйнімь каменемь заси¬ 
пати, а потомь на три добі поставити. Напбй такому: взята кварту 
мукй жйтной и шесть кварть водьї и бблше тогб не давати пити; когда 
на карку, по шйи, понадь горломь ґрузбли суть и ґул’кьі, на той чась 
потреба жйлу зь храпівь витинати тнмь способомь: храпи при самби 
кості ноздровой вздовжь розрізати, не треба єднань дорізовати до конца 
ноздрн; там ся жйла у(15)кажеть. подь шкурою, тую треба палцемь под- 
несій и зь єднбй и зь другбй сторонні отрізати пречь, то и зь другої 
сторонн храпівь зробити, сілю засолйти и завязати. 

З. На охвать. Когда конь на едну ногу зачавь кулгати, то но 
єсть охвать, якь западає разомь на четнри пбги любь дві задній илй 
передній, вь той чась єсть охвать. 

а) На охвать житньїй. а. Когда ся конь охватйть зббжемь, на 
той чась падаєте о землю и надмете ему боки. На тбе взяти горчйці 
иежду три палці, трбшка олйвн, пива квасного зь дрожджами и, тбе 
змішавши, вляти вь горло и заразь (16) запрапй вь тяжврь и гнати 
коня, дабн запотівь, альбб веди єгб вь воду вймную, щобь ввесь зану- 
рйвся, и держи єго вь воді годину и заразь біжй на немь, щобь спо- 
тівь, а спотівши, нехь робить; потомь, якь спотів, пустй ему кровь 
зь обойхь погь, зь двохь жиль; на каждой нозі, зь єднбй сторонні єсть 
бдна жйла, зь другбй сторонн єсть друга жйла у каждой ногй. 

в. Конь якь охватйтся жйтомь любь якоюкблвекь пашнею, маєте 
заразь на носі якь бн три жйлки напятіи значній, вь средной гляди, 
мацаючи, ґулкн, которую переколй пущадломь, нехай зь ней кровь 
стечете. 

б) На охвать вітреньїй. а. Охвать вітреннй познается (і7) 
зь того, же конь раптомь западаєте на ноги и боки ему западуть; на 
тбе пустйти кровь зь жиль, котбріи навнваются круговій; тій суть вншше 
колінь колб пахвйнь. 

в. Всадй застругану ліску зь дереЕа якого сирого на палець гра¬ 
бую во обі нбздри, тій ліски накарбовати треба, той конець, котбрні 
вь ноздрн всажуется, и тими обндвома таке довго крутйги треба, поки 
ажь кровь знйде, добре смотрити єднаково треба, дабн тій ліски били 
коротшій оте ока на три далі. 

г. Мила кйлка круглихь кавалковь, що хочь, вложй коневі вь 
горло. 

в) На охвать водний. а. Охвать водний єсть той, когда конь на 
четйри ноги зачавь (18) кулгати. Заразь на тбе кровь потреба пустйти 
зь обойхь сторбнь гани, которую кровь пускати вь кйску, дабьі заразь 
до пей придати муки пшенйчной горстей четнри, яєць шесть, олйви ло- 
жиць три н глини жбвтой зь ложку, таььже и оцту, що потреба. А то 
розмішати якь тісто, помаже цілого коня, дабн и шерсшни не бнлб> 
сухбй нігде; и таке нехь осхне и все само отпадеть, а коневі не да¬ 
вай лягати. 
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в. Заложй коневі дві вербвки на шию, а за обидва конці тягвй 
вь кімь другимь, ажь ся конь обвалить; якь ковь встане, потягни дру¬ 
гій равь. а нотомь третій разь. 

г. Помажь уздечки желізо лайномь человічимь и коневі вложй 
(19) вь губу и заразь затиснй ему ноздрн, дабьі прйхавь, нотомь дай 
ему овса. 

д. Утерти вь макітрі три цибулі вь винбмь французкимь білим,, 
дай вйпити, заливаючи, а нотомь вь другймь конвмь поідь вь поле 
чрезь дві годьіві помалу, не напаваючи чимь иншнмь. 

е. На кождій охвать, котбраго скоро постережешь, отміривши на 
долоню подь спбдомь хвоста, спуетй вь тогбжь хвоста кровь. 

4. Когда конь сплечится. Такій конь, котбрій сплаченій єсть, 
варааь на переднюю ногу кул'гати буде и єдна лопатка будеть вйшша, 
др^га нйзша; такій копь нігде вь поьі ббтю не маеть ані вь копйті, 
что можна просовати, (20) притискаючи кліщами ал'бб рукою, где бо¬ 
лить, такь конь вздригается. 

а. Когда засвіжа тбе постережешь, що ся конь сплечйвь, подвяжй. 
ему ногу здорову шнуромь, дабн стоявь на нозі хброй, и такь обертай 
коня на тую сторону, зь котброй нога бблная єсть, затина(на)ючи ба- 
тогомь, дабн копь снотівь; якь оехне зь поту добре, пустй ему кровь 
зь той жили, котбрая єсть при лопатці хброй. 

в. Коліномь набйй плече зь переду и з боку, щобь вь свою міру 
вскочила, ал*бо шйломь проколй просто сустава болеой лопатки, ал$ба 
чрезь глуббку воду плавити, снопбкь соломи между передній ноги увя- 
вати, а якь вийде зь води, пустй ему кровь зь той жйли, котбрая есть^ 
между копйтомь а (21) между клеіомь, дабьі добре кровь ввійшла. 

г. Когда конь вйбивь лопатку зь ґвалтомь и пухлйна значная єсть, 
потреба на споду лопатки дати заволоку зь волосіня и такь довго тую 
заволоку держати, ажь волосінь перегяіе, и прикладати зь початку ов- 
сйпу муку, зь оцтомь уваривши, густо и примішати до того сала; треба 
памятати, дабьі вь той чась, когда одна лопатка хбра куруется, всі ло- 
натхьі здоровій от споду тлусгостію намащепн бнвали. 

д. Когда конь вйплечится, треба звалити коня, а затесавши два 
дручкй довгій па локтівь чотири, вьбйти вь землю якь наймбцпій, 
едйнь дручбкь на переді коня, другГй дручокь напротйвь тогожь зь 
(22) заду за хрептбмь. Возмижь вь той чась еднймь носторбнкомь под 
коліномь на еашморгь и привяжй до дручка того, котбрій єсть зь заду 
ва хрептбмь, другймь посторбнкомь возмй коло мички па зашморіь и при¬ 
вяжй до дручка. которій стоить а переду; люте коня лежачого па землі 
держати модно повинни. Вь той чась вйтягпути оба посторонки якь най- 
ліншей, обертаючи дручкй, щобь шнури на нихь навивалися. Уларйти 
треба добрнмь друкбмь по посторонку тимь, котбрій идеть од мички 
рази три, вь той чась кость наскочйть; возмй заразь оцту дві части, 
третую часть горілки шумбвой, к тому мила за два гроши, загрій одро- 
бйну оцеть, ажь ся мйло роспустиіь, влий вь тбе горілку и шмаруй 
лопатку хору. 

(23) 5. На паскудниць лікарство Позвати тую хорббу, же подь* 
повікою буїе наросла па конці острая коеточка ніби албо рожбкь, 
а мясо наросле буде червоне. Треба зарадь обвалйги коня и придержати. 
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голову, щобі нею не рушаві; пригпсайжі падцемі повіку дблнюю па 
конці ока, а коли нарослі з мясомі также нарбслимі укажется, май же 
желіще тбнкое, які швидка, и на конці закрйзляное добре и тимі круч- 
комі ал’бо голкою зі ниткою черезі тую нарослі пересунувши по поді 
біо и витягни добре, а витягнувши, ножемі бстримі утни тое, що витя¬ 
гнулося, поти, поки мясомі червонимі або ніби кісточкою наросло, 
и 'зарадь засйаі око цІлое тамі, где нарізане єсть, сіл*лю, котбрую 
притергй треба, щобі не була бстра, и коня (24) пустй, щобі вблно по 
сіайні або гденебудь ходйві, а за годйзу або за дві треба проми¬ 
вати око винбмі фраяцузкимі або оцтомі теплимі разі и другій; и буде 
копь здорові, 

в. Які тйлко паскудникі ві очахі постереженії, заразі коневі 
пріенймі медомі теплимі бчи помажі, а ві середйпі ві обохі ухахі 
жйльї навіхресті поперетйнай, ке перетинаючи наскрізь уха, а які 
крові зі ухі ввійде, добре натрй тамі, где нарізано було, сіллю, по¬ 
драні также пущадлбжі ві ніздри п нод верхною губою над зубами всюда 
добре натирай сіллю, также коло клубі зі обохі боківі пущадлокі 
окрій и натрй сіїлю. 

г. Когда кто мбжеті, нехай достане нбготь от звВра, званого 
рися; (25)тамі пазногтемі колй нодрапаеші ві ніздри и йод губою верх¬ 
ною над зубами, заразі паскудникі згйне. 

д. Суть поді очйма жили и на верху ніздрі; зі тихі жилі на- 
добно кровь пустйти1), а паскудникі згйне и ніколи па коня не ирійде. 

б. На мишп конскія. Мйши познать зі того, колй конь маеті коло 
щоки йод шкурою їузи болшее, зі іцоїб буваеті, що горло загорйті 
гарачкою и конь не можеті ликати страви и тимі часомі удушится; 
Б\ваюті тіижі мйаіи йоді ухами между костмй головнйми и шйею. Ві 
той часі, когда конь на мйши хоруеи, буваеті, же конь не пускаеті 
мочи, ьі той часі треба ві корені пустити коневі воші або блошйцю, 
іиобй мочйві, мйши окладати часто старимі салохі або (26) солонйною, 
обвязавши шкурою овечою або з барана. И то поти дВлати. ажі тій мй- 
ній змягкнуті и отВкі внйдеті або витече. 

а. Когда конь ві той хорббі показуеті, же маеті тяжку голову, 
що кладется безі жадного трусу, хутко ему треба кровь пускати, два 
рази йі четйри годйньї, а колй не буде веселій, ві тожі ві четйри го¬ 
динні и третій разі кровь пустити. Часомі зі тихі мишій буваеті, же 
коневі зі носа слюві текти будеті; колй конь старій, той слюзі зна- 
чйті носатйшу, а коневі молодому можна затримати. Які тблько мйши 
поійнуті, варйти дерево ґваякі, котброе ві краму поодается и лйти 
ему ві горло, можна также варйти кору дубову, ясенову, берестову по 
рбваой чйсти и также ві горло (27) лйти. Вбіу ві той хорббі давати 
пйти теплую з мукою ячмінною. Та хорббд кбнямі припадаеті ог ві¬ 
трові дуже морбзнихі, от водьі з лібдомі баодзо зймнон, хбщі лІ- 
този, котброю папавався. Добре би було коневі хброму давати енему, 
то єсть, зілля слюзникі ві воді уварйзши, влснати коневи в заді, на що 
треба у токара вробйти сикавку деревину, а моглйбі потрапйти зробити 
в тГ* майстрб, що до колісі рббяті маточини. 

в. Мйши также часомі гинуті и оді того, які ихі ковалевими 

*) Хибно: пустоти. 
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кліщами стйсяеші добре, а инніи люде гривуть зубами, коли кліщіві 
не мають, 

7. На норицю. Нориця єсть хороба чйш рака па хрепті кон- 
скомь, котбрая не можете (28) вагоитися, бо отікь паскудній з ней те- 
четі, а шкурою и волбсямь нІгди не покрьіется. На тое «початку вар ізі 
возмй білоні вь яйця курачого, меду прісного, ложку муки пшеийчиой, 
вмішай тбе до купи, а вь тую мішанйиу мачай клани лняніи мягкіе и при¬ 
кладай и не одміняй оді пори до пори и чини тбе по рази кІіка. И такі 
помалу гоится будеті. 

8. На дйкое мясо. Які коневи дйкое мясо вь якбй рані єсть, 
спали кілка подошбві старихі зі чобіті, стовчй тбе на пброхі, при¬ 
дай кі тому лайпб собаче білое и дзйндри ковалской або пороху од 
рушнйці, тбе добре помішавши, засипай часто и такі дйкое мясо ягй- 
неті. в. Варйтп вь воді еіяя конопляне, а тою юшкою рану вмйившч, 
ґрйшнаномі засип або (29) копервасомі паляиимі па желізі, взяти 
ярого жига, зварити и теилое вь мошечку маломі такі привязати, аби 
цічая морда кбнска була вь той парі теплой; и тбе треба робити кііка 
разнй, воду іакже тую, вь котброй жито варилося, давати пйти и тбежі 
жито мбжеть ясги. в. Возмй сала старого и росхбднвку зілля поді єдну 
міру, витовчи або утри тбе разомі и усмажі, а усмаживши, прикладай 
на зблзи які найтегілійше хоць бн и гараче, абьі конь стерпіти моглі. 
чрезі кілка день, ажі ґудзи зімягкнуті, а які будуть зблзи уже 
магкіи, возмйжі сала старого и понасікавши ґудзи пущадломі, приложй 
на тепло и тое робити треба, ажь вйтекуть. г. Абьі з середини зблзи 
хуткій виходили наверхі. (ЗО) возмй четйри білки, всипь луть єдині 
ладану, змішавши тбе добре, налій коневи вь горло; чини тбе разій кІ*ка. 
д. Гдекблвякь воїзн парадйтся, помазуй дігтемь дббримь що день на 
саяімь вершечку, а такі волва змягкнеті и розпу’кнется, а як ся роє¬ 
ну кнеті, иопавуи медомі пріснймь зь мукою ячмінною змішаниаь, а на 
остатку оцтомь тенлимі промни. 

9. На запаленіє конское. Зарані, як ся запалить конь вь дорогі 
зі великого бігу, зачинаеть боками робити, стогнеть, лягаеть, за боки 
хватается. Зі першого разу возмй ложку приснбго меду и горілки нрб- 
стой за три грбши шумовбй и 8і полкварти водьі кринйчной, тбе розмі¬ 
шавши, валій ему вь горло. 

в. Буваеть вь той хоробі, же на(31)падаеті коня фрйбра або 
трасця, а калі кбнскій на топ часі виходить нІбн увиняній вь с:юіі 
якій білавій, подобній до тлустоста роспущанной часомь копь ігл>е- 
прискуе ніздрами сінні с кровлю, що недббрьімі янакомь єсть. Треба 
«аразь кровь пустити добре першій разі и другого и третого дня 
тоежі учинити, тичко номеншей пускати крві, давати енеяу чрезі сн- 
кзвку, то єсть вливати коневи ні заді, три рази на день и на нічі 
води четйри кварти, вь котбіюй варити зілля слюзввкі, покраявши и до 
знаного придавши салітри горстку або жмінку, тйлко треба потрапляти, 
ідбЗн коня які найболше теплою водою наїьйги заразі, вь котброй 
также гбрстку салітри роспустйтя. Когда піеті, горачка перестачеть 
(32) и конь вбзмется до ідла; требажі ему давати тбе черезь три 
ійждні що день. Возмй салітри четйри лути або дві горстки маліє, до¬ 
дай до того четверть лута камфори и повішай тб* з медомь пріснищ, 
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щобь галочку можна 8Ь тогб вробити; камфору и салітру треба утерти 
разомь. Отбжь тій галки давай рано пащо годиною передь Ідломь. 

10. На затратовапіе. а. Затрать, то єсть коли конь підковою 
образйіь коло копита другую ногу, зь чого буваеть, же коло копита 
рола зберется и копитові шкодити будеть. Якь тілко тое постережешь, 
кровь якь найліпше руками витисни, а оцтомь зь сіллю промий и при¬ 
ложй грінку, то єсть хлібь простий, песіяній, ирисушаній (33) на го- 
дйнь сімь албо болшь, а потбмь розчинивши пшенйчную муку білкомь- 
8Ь яйця курячого и приложйвши, до третого дня не зазирай. 

в. Ввяти козлового лою и розогрігп, а вмішавши той лой зь тимь 
пброхомь, що нимь стріляюіь, рану затратовану залляти. 

г. Возмй овечого калу, олію лаяного, оцту міцного, мяса несоло¬ 
ного, розитрй добре каль овечій и роеиуетй падь огнемь, намасть и, на¬ 
мазавши на хусту, приложй на затрать, а по версІ тогб обвивй шматою, 
омоченою вь воскь, для тогб, щобьі копь рани не 8амочйвь, особлйве 
вь дорозі. 

д. Поподь рану, то єсть подь затратомь накарбуй ножемь, щобй 
ропа сходила на спідь, вимін рану оцтомь теплимь посблянимь, а (34) 
потбмь возмй галуну и білка зь яйця курачаго, приложй на нощь, а на 
завтрішвій день заскварь лбемь козлбвимь, а колй варазь вь дорогу 
маешь іхати, возмй смолу чорну шевску и по версі теплою засмоли, 
щобь вода не доходила раньї. 

е. А єсли бьі для педовбру хуткого рана була плюгава и ропйста, 
треба коло раньї рога пробрати, промити оцтомь ц ґрйшпаномь заси¬ 
пати, а потбмь солонину перетопивши, зливати на воду холодную и тйм^ь 
замазовати и завязовати. 

11. На білмо свіже и давне, чи старе. Взяти лбжку проса 
и солі и до купи змішати, а потбмь взяти сукна сірачанаго и шнурбкь 
и вь томь сукні просо и соль завязати, а замочивши водою, вькйнути 
вь (35) огонь то тбе вь огні зліется до купи, що з терти на порошбкь 
и тим задмухувати око коаеві нередь всхбдомь и по заході слбнца. 
черезь три дни. 

в. Возмй глйстивь землянихь зь білками яєць курачихь и, вь но 
вомь горшку валіпйвшп, упали, а утерши, тимь білмб засипай. 

12 На зґаибу. Колй копйть єсть водний и отстаеть от тіла, 
взяти оцту, а, загрівши, поливати шмату тую, котброю нога и копйть 
обвязаній єсть. 

13. Еогда конь не бере тіла на себе. Зливати ему обрікь во¬ 
дою тою, вь котброй би треба уварити вербовій кбрень. 

(36) 14. На вусачь коневи. Колй конь на крйжи упадеть, взяте 
півзину березову зь стріхи албо иншую подббную хабйну и приложйті 
на крижь кбнскій и ударити по обойхь сторбнахь тею півзиною по три 
рази по пахвйнахь влегка. Або такь зроби на тбежь. Взяти горілки 
дбброй, запалити на крйжахь коневи, а вь хвості ріпицю перерізати 
яавхресть трбшка до крови. 

15. Еолй коваль, коня куючи, загвоздйть цвякомь албо теш 
конь самь часомь наступить и закблется. а. Треба вибрати ріг*, 
коло ухналя ажь до живого мяса, а колй вберешь ажь до конца ухпалй, 
(37) заравь кровь потече; еслй недавній затрать або заколотя, що ропі 
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не вито, менше вбирати рога належить, а коли задавняаій затрать чи 
заколоти її ропа пливеть, треба добре копито вибрати, щобь ропа межи 
рогомь и живймь мясомь не закрадалася. Потомь промий оцтомь осбля- 
иимь и залій оліемь вь воскомь ростоплянимь и возмй смоли и сірки 
і помішай и тпмь по версІ засмолй, а коли вь дорогу мусить іхати, 
приложй сукно або капелюша шшатокь старого под підкову и привів. 

в. Когда засвіжа постережешь, вичистивши рігь, возмй меду при- 
сного, живиці білой, воску, ладану потрошку и, тое потерши, роспустй 
на масть и вьпустй вь рану, варазь загоится. 

(38) г. Коли буде гарачка вь рогу и вь рані, що позваешь, при- 
ложйвши руку до рога и рігь будеть гарачій, возмйжь білківь зь яйця 
три и утрй з галуномь за два гроши и (и)положй на клоче и обвинй копйто, 
а можна и дрожчп зь пйва, сь иечйпою помішавши, прикладати. 

16. На перелоги. Коли конь падаеть на тиль, оглядается, сто- 
гиеть або рпчйть, возмй ложку меду присного, за четйри гроши горігки, 
води півкварти, змішавши, вьлій вь горло и гонися па неяь ажь до 
поту, а якь теє не поможе, робй теє лікаретво, що на глйсти чйли ро¬ 
баки, якь нйжше напйсано. 

17. На дихавицю. Кашель єсть знакомь дихавйці, для того 
ріжнимь (39) способомь лічйти потреба, а. Напередь зо три дни три¬ 
май єго голодного, не давши ему істи, ійлко по разу на день обрікь 
овсяній або ячменній и наповати тйлко по разу водою, вь мукою ячмін¬ 
ною и медомь змішавши. ІІотомь возмй солонйни білой свіжой, нашкро- 
'бай ей добру прйгорщь и вймочи вь воді чйстой добре, а витиснувши 
8 неа воду, придай сірки перепущаеой на огні луть едйнь, часнику оби¬ 
раного головокь три, зотрй тое разомь, а потимь пороби тое на галочки, 
якь оріхь волоскій велйкіи, а взявши к тому патоки меду зь оливою, 
8йішай и тпмь медомь тій галочки шмаруй и патщо коневи вь горло 
кладй, поиихаючи палцями, дока не полкнеть. И тое робйги треба че- 
резь три дни. 

(40) в. Олій конодній змішай 8Ь кровію собачою по половині 
і твмь конскіи жйли на персахь шмаруй. 

г. На нрбстій недавній кашель редку вь оброці давай шкробану, 
воду нити літнюю, то єсть незймну давай и часто до води пшеничной 
муки жменю и санігри товчапой мілко тйякожь придавай. 

д. Царь зіїля або подбіїь широкій варйти и тую юху дихавйч- 
нимь конямь давай пйти. 

е. Взяти внутрности зь чорпой курки, конечне зовсімь нічого не 
нолощучи, и тое на половйцю розділйвши и горілкою простою зь часнй- 
комь перемішавши, усікти, оливи додати кйлішокь и вь горло влйтй 
коневи натщо, годйну аби стоявь увязаній до гори головою, вложйти на 
него дергь три або четйри и припя(41)ти, а якь вийде годйна, другу 
половйцю внутрностей уже незмішанихь зь оливою и горіїкою и про¬ 
чан; но самій внутрности, пересікши, дати вь овсбмь, аби зьівь. Перше 
треба коня даемь вйголоднити, не давши ему істи нічбго, а того дня, 
которого тое лікаретво давати будешь, разь тйлко на день вь вечерь 
напойти его и то не багато. Таке лікаретво на рікь кожно дати коневи 
три рази. 
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18. Коли вь хвоста волося коневи випадаєте, а. Саломь або 
собачими або лйеячимь шмаруй ріпицю у хвоста, очистивши и ошкрб- 
бавши струпи, коли будуть. 

в. Возмй коріня зь слюзнику и вь лопуху, варй вь бречці ої 
пйва и тимь маєш и мачай хвость и вб(42)лось и всюда, где волося немй. 

г. Спали паперу, а порбхь той мішай зь масломь свіжими несо- 
лбнимь и шмаруй. 

д. Додай коріня от тростйеи, которая на болоті росте, спалй на 
пбпіль и вь того попілу зробй лугь аь водою тою, вь которой перше 
варй горбхь албо бобь. 

е. Возмй пчіль, которіи поснуть вь удій, и глйстивь ЗеМЛЯНИХЬ, 
то єсть робакова довгихь и палй гое разомь вь горшку вовомь и зотрй 
на вброхь, помішай той порохь з масломь свіжими, несолоними, маювйчь 
я тимь всюда помазуй, где волося нема 

19. На курдюкь. а. Курдюкь зовется чиракь на язнці зь чого- 
кблвекьбудь зроблепній; па тое возмй вь шмату льйно (43) человіче- 
ское свіжое, завинувши, привяжй до желііа уздечки и вложй коневі 
вь губу, аби жвавь нредь обрбкомь годйнь зо дві и по оброці годйнь 
ВЬ пять. 

в. Возмй меду прісйбго и усмажь грйшпану вь немь и такую 
масть ярвкіадай вь рану, а згойтся; иамятаги треба, щобь ковеви до 
ідла давати отрубй пшеничній замість оброку, щобь я нка не образйвь. 

20. Когда конь збігается або зорвется чимь. а. Якь захо- 
руеть конь зь труду, з оіганя, же и істи не хбчеть1), треба ему кровь 
напередь пустйги зь попружних жи ть, поутру возмй гірчиці ьієімь 
луювь, солі два лути п, тое мііко утерши, влнй коневі вь іорло 
8Ь оцтомь п чинй такь до девяти день. 

в. Коневі струж.іенному возмй (44) пйва, масла и зварй и солі 
придай к тому, ььбій яєць з кі ка и оеобно убйяши ихь добре, ажь 
охолоне пйво, з масломь помішай и влій вь горло кииеви. 

21. На слиногурь. Слиногурь значйтся болячка вь горлі кои- 
скомь, от чого и язьиь пухне. На тое тре*а лігнои водьі и положйвши 
копя, треба л’ляти на язнкь и вь губу, щобь загрівся язнкь и іуба, 
а заравь воловою жовчею натерти язнкь и іубу, а при томь не давати 
нічого иншого істи, тйлко ячмінь перевіяній и отовчаншй вь са^ігрою 
півтора лута. 

22. На дурноту коткую. Дурота значйть шаіенство, коїла конь 
вь ббію голови ошаліеть; вь той чась треба коневи пустйги кровь 
зь оббхь скроеей, а потбмь давати (45) ему істи <ічку зь соломи свікой 
ячмінной, придавши листя або того, котброе зовется опіхь, росте па 
ставу, широкій листь кругли маеть, або ьіілямь, котброе зовуть лодйга. 

23. Когда конь мочить кровлю. Возмй іути много, посічй, по- 
товчй и.сокь зь ней ВИТИСНИ, ВоаМИЖЬ того соку ложокь десять, віей 
ложокь десять, оцгу доброго ложокь десять, змішай все И влій вь горло 
коневи, а такь чиий чре^ь ьісіуіь день що ранку. 

24:. Когда конь не линяеть Бігай на немь, ажь ся добре впо- 
тйть, и пусій заразь кровь зь шія, а всю кровь забери вь вйску 

*) Хибно: хочете. 
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и тогожі кровлю всего коня помажі и нехай такі осхне добре, а нотбмі 
іго вй(46)хєндожиші. а вачне линяти. 

25. На робаки вь кишкахь конями. Робаки часомі такі гри¬ 
зуть кишки, же конь нагле вдихаеті, що познаеші зі того, же коні 
худне, смутно СТОЙТІ, 8ГИНЙЄТСЯ, ногами задніми ві чрево біется, чре- 
вомь трется, где досягне, головою обертается то на той, то на друїій 
бокь, губою хватается за боки, хребеті, перси, а часомі 8а хвості. На 
тое возмй шкаралупі ві яєць свіжихі, вйдери шкурку зі середйви 
боні, шкаралуши самій усушй и утовчй мііко, к тому возмй дзйндри 
зі поді молбта ковалекого четверту часть и утовчй мілко, додай к. 

тому перцю утертого мілко пяту часть, помішай то зі оцтомі добрнмі 
И8і горіїкою, а загрівши, вдій коневи (47) ві горло, в. Накрай хріну 
дрібно, посолй добре, дай ві оброці вівсянимі, а можна и редку да¬ 
вати поти, поки не оздоровіє. 

г. Возмй зііля крвавнику н кори осйковой, варй ві оцті крінкомі, 
а, охоло.ійвши, налій ві горло коневи. 

д. Возмй пшєвйчнихі отрубі добру жменю, вмішай сірки товчаной 
іуті едйні. давай чрезі три дні натщо, а буде здорові. 

е. Вари жито вь воді доїщГвой, ажь поки зімягкнєті, того жйіа 

до оброку примішуй и воду до иншой водн мішай и вйти давай. 

26 Еогда конь часто мочь пускаєте и от того худнеть. Па- 
навай ковя ьілка разій и кілка двіві тобю водою, котора стойті ві до- 

лйні, где глину копають, а коли (48) нема такой водьі, чйсту глйну безі 
піску помішай зі водою, придавши жменю муки ячмінной. 

27. Лікарство для воловь чили товару. Воли щобь ратиць 
не притерали вь дорозі. Ніні воли ві дорогу гнати булеші, смолою 
рідкою ратиці всі кілко днями вдередь понамазуй и ві дорозі тоєжі 
самое що день чинй. 

28. Воли жебьі не були слабій. Зітля, званеє гусяча вйка, но* 

мятое и утертое добре разі каждого мі;яця ві напою давати. 
29. Рани от побитя и утовчіня. Улічйти кожна зілдямі 

слюзу лісового, утерши его. 
30. Щоби воли вь роботі неспрацібваніи були. (49) Живйцю 

або териен'йну зі олйвою змішавши, роги и ратиці часто намазовати. 
31. Щоби мухи воловь не кусали. Бібки зі краму купленій на 

мілкій порошбкь утерти и, ві олій якимькблвякь усмаживши, злегка 
тимь волй пошмаровати; або слиною власного чєловікі нехай воламі 
варги чи виски пошмаруе. 

32. Жеби воли упаслися добре. Першого дня, беручй волй зі 
вашни, давай имі капусту шатковану кислую, ході бн оцтомі наймоц- 
віїїшимь зйлляную, потомі чрезі пять день давай имь полову 8і отру- 
бами пшенйчничи змішану, шостого же дня ячменю молотого давай имі 
по четйри фунти, а чрезі шесть день наступующихі потроха (50) при¬ 
чиняй такогожі ячменю ажі до міра звичайаой, по кілко на каждого 
вола звйклося давати, аби тйлко не чрезі зойгокі. 

А корми тєжі такі вимого волй: разі, коли к^ри першій співають, 
другій разі коло світаня и на той часі имі пйти дасй, а решту жйв- 
ности дасй имі ио заході слонца преді вечеромі. 
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А літною порою, яко то, вь лііі перше йоти воламь давай на сві- 
тачі, другій ра.ь о самомь полудиі и вь той чась ихь наибишь, третій 
разь о годйиі девягой даси имь істи вь вечері и тогда ихь знову на¬ 
дбить и вь літі давати имь пйги воду тйлко що літнюю, а зимо» 
тежь теплійшую давай воду пйти. 

іінски воловіе чи то варги вимивати (51) треба мочою чили сечу 
для вгубленія вь пихь флямйстой піни, а ех язьїка тежь потреба клі¬ 
щиками виривати робакй, которіи ся тамь вь язьїкахь родять, и сіллю 
варавь засиповати и натирати добре, а до того тежь и о подстилаию 
ліодь воли чйстимь равь на разь потреба бачность мати и завше па- 
мятствовати. 

33. бели воль хорувати зачинаєте. Давай ему заразь едно 
яйце кураче якь найсвіжійшое цілкбаь сурбвое, аби егб взівь воль 
конечпе, а третого дня головку часвйку зотрй з фунтомь вина або го¬ 
рілки и дай ему випити, а то натщо завше. 

И еслй хбщешь запобігти волбвой хорббі, давай здоровими во¬ 
ламь (52) такое лікарство: три листкй листя бібкового, гйчки зь трохь 
порівь, часнику вубцІвь три або ракамбулу зубцівь три, кадйла, то 
єсть ладану, що три зернять перціовихь заважить, зілля, зовбмого са- 
вйаа, три корівці, рути три листкй, нереступу білого пучківь три, бобу 
білого чи зерень чи иучківь три, уголля жару углівь три, вина або 
горілки кйіішковь три, тое все стерти добре и чрезь три дні той па- 
пбй давати з начйяя деревяного по три рази на день. 

34. Воли робочій аби не худіе були. Треба воламь по поло- 
.вйці подьетілати солому з галузками дубовими або літорослями, а такь 
до лежаня имь будеть мягко, а стоячймь твердо, а межй пашу га-(53) 
лузки зь дерева вязовбго мішати, бо тое волй любять и тйють от того. 

35 Коли воламь голова болит. На той чась вола голова бо¬ 
лить, колй воль, опуетйвши уха, нічого істи не хочеть. На то дятелйну 
утерти зь виномь. часнйкомь и сіллю гусковбю И ЯЗЬІКЬ волбви тимь 
натирати, потбмь В08мй бібкового листя жмеаю и вложй ему вь гбрло, 

<щобй ззівь, па остатокь возмй мирги, которой вь краму достанешь, 
тйлко, якь оріхь, и утерши зь полквартою віна, влій волові чрезь 
ніздра. 

36. Коли вола промкнеть, то єсть, коли лязує. Листя зь бо- 
дяківь утовчане зь клеемь вишневимь або вь якогоколвякь древа, 
а колй нема клею деревяного, зь карукбмь рибячимь або (54) и про- 
стимь столярскимь змішай и дай ему зісти, або возмй дві кварти муки 
ппіенйчной и упражь добре и, квартою води розвівши, дай волові; теє 
все робйги можна два рази на день рано, и вь вечерь. 

37. На полки воламь. Колй воль на кблку хоруе, на еднймь 
-містці устояти не можеть, нічого не ість, тйлко ввдихаеть и болите мру- 
чить, нудить, ніжь ричйть, вь той чась мало ему барзо паши давати 
и тіло его на ногахь кбло ратиць поколоти пущадломь, аби кровь 
вийшла. 

На тоежь: кбло хвоста жйлу котрукблвякь знайшовши, кровь пу- 
стйти и завязати пбтимь. На тоежь: Взяти цибулі и солі, а разомь тое 
змішавши, якь найглй(55)бше подь хвость утиснути або вола гонйти 
довго. На тоежь: Садітру утовчену зь водою вліти волові вь гбрло. 
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38. На гарачку воламь. Коли воль на гарачку хоруе, нічого 
істи не хочеть, спустивши лобь, мручйть, плачеть и геой вь о(в)чахь 
маеть, а подь очима долйаки ся робять, на той чась такь есо лічи: 
переступнику зілля листя давай ему їсти зь сіллю або и ґвалтомь 
вь горло класти, а вь темнимь місті вола тримати и пйти ему давати 
вь той темвйці найзимнійшую воду, уха и ніздри часто водою зимною 
умочйвши іубку або хустку, умивати. 

На тоежь самое. На залйчкахь вола вь оббхь сгоронь желізомь 
роспалянимь шкуру (56) попропекати, тоежь самое здалека подь очйма. 
И треба па тое мати приготованую мочь чоловічу, которая аби стояла 
кілка день вь якомь начйаю и тою мочою тепло загрітою містця про- 
печани губкою або хустою тонкою протирати на день два рази, поки 
струпи не злущатея, уха также зь середйни понарізовати, аби кровь 
стекла, поки рани не стягнутся. На тоежь: Зііля щедрйпець ростерши 
ьь пйзі або вь виві, давати зь водою. 

39. На кашель для воловь. Вмелй ячменю кварть три и розмочи, 
полбам наймілкчошой и вичиїцаноя кварть три, насіоя гусячой вйки 
молотого кварть три, тбе все не мішавши, на три часги поділйти и кбжду 
річь особно дати воловй зісти. На тоежь : (57) Зілля билйцю утертое 
чрезь сімь день предь ідлом, то єсть натщо лляти волові вь горло. 

40. На прищі або чираки ропистіе воламь. Колй ся где 
вь прищі або ґулі якби избереть ропа у вола, треба прорітти, аби 
ропу вйаустити, а потом прищь мочою старого вола другого теплою 
вимивати и кужілними пачісками витирати, а потомь возмй смолй рід- 
кой и солі и всмажь на плястерь и прикладай тое. И то робйти два 
рази на день, рано и вь вечерь. 

41. Для воловь кулгавихь лікарство. Колй от заморожіня воль 
кулгаеть, треба ябгу поднестй и містив зраняне ґпйпомь розрізати 
я мочою старою нагрітою напарити, сіглю (58) засйпати и губкою або 
полотнбмь тонкймь вйтерти, а пбгимь чрезь желізо роспечеаое лоемь 
козловимь або и воловймь заляти. А єслй би воль от пробйгя древомь 
або жєлііомь кулгавь, оглядіти ноги и з ранн, еслй єсть ропа, вйау¬ 
стити, мочою теплою вймити, сіллю зь губкою вйтерти, а потомь взявши 
воску и олйви старий и меду патоки и мукй з вйки потрошку, разомь 
тое зтопйти и, прохолодйвши, вь рану того, кблко потреба, вькладати. 
Потомь взяти черепківь зь слимака або зь черепахи и утовктй на дріб¬ 
ній порошбкь и просіяти, змішати то зь кііка фіґами ростертими 
и, положйвши на сукно, зь верху привязатя и обвязати добре, аби нічого 

«тамь не витекло и не залізло вемлі або гною поти, (59) поки воль 
стояти здорово самь не будеть могтй, третого дня допіро розвяжй 
ц тоежь самое прикладай и робй, що, перше. А еслй бн воль кулгавь 
для багацкости збирающойся ропи, часть тіла хбрую брагою густою 
вь олйвою теплою або и безь олйви напарити або розигріги треба; по- 
тбмь на тое міотце мукй яч(міа)ной теплой приложйги, колй уже ропа мягка 
будеть, ростяги и вймити, якь перше, а вйаивши або цибулю зь сіїлю 
або зілля сиорйшь, по лаціяі поліґоеумь, або зііля шантубілу утовк¬ 
ши, приложйги и обвязати добре. 

42. На пархи воловіе. Пархи и рожнів корости мбчою воловою 
Записки Н. Т. ПІ. т. СХХН* 5 
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валавняною чрезь кілка день, зь маеломь загрітою, шмар^ючи, зьгойті 
можна, а кожна также (60) смолою рідкою шмаровати и от того ся гоять*. 

43. О робакахь вь волахь. Водою барзо зимною тамь, где робац- 
ство єсть, часто мити и скроплювати; робакй вийд)ть, бо онй тепло любять. 

44. На воши воловіе. Треба положити вола до горй черевомь, 
щоби дивився до горй, язьікь витягнути и дивйтися, еслй бомблі чили 
Ґулібчки на янми.і маеіь, котбріи еслй ся найдуть, желізкомь остримь 
лоотпалювати потреба. ІІотбмь сіллю зь олйвою албо маеломь зь сіллю 
вмішанимь нашмаровати тій бомблі чи ґрувбли на язнці; колй то згу¬ 
бить, воши такьже погйбнуть. 

45. Якь би вола ужь укусивь. Чернушку и от дзйні'лю корень 
утри (61) и, змішавши зь йол кварти вина французкого, тое чрень ві- 
вдра волові влій, а на тое мі;тце, где укутаній єсть, лайнб свинячое 
приклаїай; тбежь лікарство служити мбжеть и для чоловіка, еслй би 
бувь оть вужа укутаній, и для овець тбежь саяое лікарство. 

46. Оть повітра па товари. Сіна яку копицю спалйти, поло- 
жйвши на ней на верху колоду дубову для того, жебй ся помалу па- 
лйла; жужель той, що, спаливши сіно, востане, давати товарови чйли то 
пйти, ліючй вь гбрло, чи то, вь воді роснустйвши, скроплювати тимь^ 
вязку сіна. На тбежь: Кбждень господарь, свой товарь зраховавши, от 
каждой штуки дасть по грошу або по болте до церкви за д^ши помер» 
тій. На тбежь: Якь тблко (62) товарь зачнеіь хорувати, дай волбви 
чи корбві ложку салітри и ложку сала якогоколвякь, але ліпше сало 
гусяче, лечь и кажде добре, що ранку, На тбежь: Найліпше товарь вй- 
гнати зь села, колй тблк(о) ся постережеть хорбба, и далеко от дороги 
йот села вь лісі або вь полі товарь чрезь місяці два удержати, агной 
тимь часомь вь оббрь казати вивести, а вь полі чи то ьь лісі жужлю 
вь сіна спиляного або поташу давати що ранку потрошку. 

Для тихже воловь. Секреть досвідчаній, которбго зацній обива¬ 
тель елйнь вь Украйні дознаеть, бо хочай вь сусідстві товарь падаеть 
и єгб селі часомь заразйгся, а на єгб оборі завше цілій товарь, а то 
такь рат\еть: (63) що веснй треба постаратися карасиковь маленкихь 
тйлко, кблко бьі могло бути вь оборі чіей штукь товарний; тій караски, 
живіи умочивши вь правлйвий дібготь, давати кбждой товарині малбй 
и великий, хочби и наймеашой, по едйному караску. 

47. О овцахь. Кто хоче овци мати вдорбвіи, тлусти и вблну на 
нихь мягкую, нехай ихь ніколи не ваповаеть водою и првказаги пасту- 
хамь, жебй до водй ихь не говйли, ані на росу ихь не виганяти, будуть 
дуже вдорбвіи, а вь поле ихь виганяючи, вігди на вівсиску не пасти, 
бо будуть хорувати. Бь лііі збирати для нихь лйстя дубове, олхбвое,. 
лйповое и березовое и тбе усушане на початку осени давати имь, скро- 
пйвши ропою солоною, и на весні. 

(64) Колй ся хорбба межи овцами покаже, заразь зь того гною овци 
вогвати до иншого хліва, а хлівь давній вйчистити1) и нехутко на дав- 
ное містце овіш заганяти. 

48. Аби овци не паршивіли. Вари вь браіі хміль и еслй єсть, 
лягерь зь вина, а еслй нема, бе*ь лягру обййдется. Овци, острйгши, по¬ 
намазуй тимь всі и нехай таьь будуть два дні вь тенлой хаті, не ви— 

1) Хибно: вичистюти. 
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ганяючи 111%, потбмь ропу вь водою вробивши зь сблі якбйкблвякь, 
обмій кажду. Тое коли зробить каждого року, ніколи овди не спаршй- 
віють и вовну мати будуть деликатпу и дуже густую; пархи овчіи, мо- 
чою миючи, потбмь сіркою зь оливою намаїцующи, гинуть. 

49. Літрство овцамь па віспу. (е>5) Як ся толко на едной по¬ 
стереже овці, заразь тую оілучйти и особно тримати и старатися, аби 
вітерь часто провіваль тое місше, а коли вима єсть барзо велика, то 
ей накаджовати асафетидою, которой достане у Жйювь, аптикаровь. 
Кормйги ю сіномь и оброкомь, примішавши лбжку сірки мііко утер- 
той, давати ей пити воду, до которой, що може випити, вьйвути завше 
жменю салііри товчаной, а єслй короста чи віпа зь тр\диостію вихо¬ 
дить або, показавшися, назадь ховается, треба дати асафетйди якь лі- 
скбвій оріхь 8Ь ягодами бзовими тблкожь, аби полквула каждого дня 
рано, поки ся короста не ви<йпле; еслй віспа буде збить червона и по 
діломь тіїі, заразь вь першихь дняхь треба кровь пустй(6ь)ти зь шіи 
такь, якь кбвямь иускается, и такйль пушадломь, тилко меншимь, ва 
лую кватйрку, и дати ей піґулку якь лігкбвій оріхь, зрболяну з са- 
літри и меду прісного другого дня знову пустйти кровь и дати пі- 
ґулку; можна и третого дня тбежь вробйіи, поки ся віспа не розшйрить 
на пласкь. 

бслй короста чи віспа буде сйня або фіолетова, дати каждого 
дня піґулку полкеути зь галуну и зь клею зь ьйшсвь або слиьбьь но 
рівной части зробляну, мілко утерши, змішавши зь медомь пріснй*ь; 
кдей той продають вь кримахь, зовуть егб гума арабіка, а нйти да¬ 
вати в той чась воду, придавши до ней оцту міцного, поки не буде 
квасковата. 

вс ій овца поровйть або плбдь скйнеть, треба ю мати на (67) 
острбжности и треба ей давати досить оброку мішаного зь сіркою, 
а колй єсть слаба, давати ей піґулку зь асафетйди и бабвихь ровной 
части рано и вь вечерь. 

50. Для козь. Ввутрности чи утробу вь боцяна, вь воді утерши, 
по лбжці лати каждой штуці еще здорбвой, то не будуть заносі»ра- 
ніп, а еслй бьі захороваїи. зііля щедрйпець зь паиіою имь давати 
и воду тую тйлко имь давати нйти, вь которой намочаній буть кбрень 
вь очерету молодого, и прогнати ихь вь воле, аби на давпомь міпцу 
не були. 

51. На рожнів хоробьі для овець лікарства. Єслй овци от 
упаду слонца хорують, зілля, котброе зовется бета сйлвестрісь, цвекла 
ітеова, вити(68)скай тое и влівай вь горло и тбежь самое .Ілля нехай 
і'Ять. Єслй тяжко отдихають ніби дихавйчніи, уха желізц иь чи иу- 
шаломь зь серодйни поеасікувати, аби кровь ийшла, и вь поле або на 
иеше містце перегнати. А к< >лй кашляють, хміль вари и зь сіллю да 
вай имь істи, а инш, мигдаловь гіркйхь утерши, зь кйлішк»мь вина 
фраацузкого вь нось вливають. Єслй овци черево спухветь, знакь б ть 
же шкодлйвое зілля зьіла або робачка як-го; оюжь заразь жнім иодь 
вартами понадрапувати и наколоти, аби кровь зійшла и з тйми жилами 
тое самое зробити, що суть кою хвоста блюко тйлной геоіовбй д-юрй, 
и дати ей вйпити с полкварти мочи чедоьіческой Єслй припіь якій або 
чиракь овця на верху шкури где має, треба егб (69) розтяти, а вь се- 
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рбдииу соль пражану, добре вь смолою рідкою умішавши, вь розтятую 
рану вложйти. 

52. Жеби волки овець не хватали. Завісити овні на шіи и при- 
вяватн добре цибулю вь лупйни облупяяну. Волкь, завітривши цибулю, 
утікаеть, розумі-ть, що вдрада; досить вь велйкихь овчарняхь заві¬ 
сити кіікомь баранамь, которіи череду водять. 

53. На повітре для свиней. Свйеі що день переганяти по рази 
кілка чрезь воду, щобь нлилй, и зілля асфоделюсь, то єсть злотого- 
ловь або ипачей, якь зовуть багно мочйти в той воді, зьвітки онй 
піють. 

Другое лікарство для свиній на повітра. Лйсяче мйсо сухе 
або свіже вложйти вь тое корйто, зь котброго оий ідять и піють. 

(70) 54. Якь познати свині хбріи? Вйрвати зь карку щетйну: 
вслй кбрень щетини єсть чйстий, здоровій суть, а єслй на конці кровь 
або ропа яка и гнйлость, то слабіє суть. Отожь заразь достати девять 
раківь зь рікй и дати имь зьістии тимь ся куруючи, лічать; або багна 
вілля, дрібно усікши, фунть для каждой свині осббно вмішати зь на¬ 
шим покармомь чрезь сімь день и будуть вдорови. бслй на гарачку 
свйні хорують, познаешь, що істи не хотять и смутній стогнуть; вь 
той чась кровь зь хвоста, гдеколвякь знайдешь жйлу, пустй або надріжь. 
бслй свйні слйяять ду’же, и то хороба єсть; шукай же жилй на лопат- 
кахь передніхь и коло плечка пустй кровь, а колй трудно знайтй, то 
досить лопатки поколоти пущадломь, (71) аби кровь війшла, а єслй би 
була хороба пезнаема, на цілій день и нощь осббно кажду замкнути 
и нічого имь істи ані пйти не дати, але намочйіши зілля вьпередь 
оріхізь лісовйхь утовчанихь, той водьі имь дати пйти найболше, а такь 
воніговати будуть и оздоровіють. 

55. Пси вь господарстві потрібній суть: для чого лікарства 
туть для них гденекотбріи прилучаются. Щоби пси не казили¬ 
ся. У сщенйть нодь язьїкомь єсть жилка подббна до робачка округлого, 
подовговасто скручана, котбрую виняти голкою и оттяти потреба; нігди 
ся такій несь не сказйть А колй пе<-ь ска.йгся, замкнути егб на єдйнь 
день, не давши ему ані істи ані пйти, а на завтрішній день дати ему 
вь напби або вь рідкймь ідлі че(72)мерйці трбха або білля дроку 
утерши; тоежь чинйги заразь, якь би пси и здорбви були, а покуеани 
от скаженого пса. Третое лікарство от скаженини: єсть вь аптйкзхь 
порошбкь, що ся зове турпетумь мінерале; того порошку, колй ся несь 
уже сказйвь, розробйги зь масломь и хлібомь свіжимь и поробити 
зь него галочкй якь перець и кйдати псбви скаженому на день єдйнь 
по десять або по пятватцять ра. чрезь сімь день, а беспечній чрезь 
десять; колй несь ісгь тій галочкй будеть 8Доровь. И колй скаженій 
собака покусаеть здорового пса, тихь галочбкь также дати чрезь три 
дні по тйлкожь. 

56. Певне лікарство от повітра або дзжуми людяш. Рано, 
німь вьгйдеть человікь на дворь, нехь возив два оріхи волб(73)скихь 
сухйхь, дві фіґи чи смбквини и двадцять листківь рути и солі тйлко, 
що перець заважать, то разомь утерти и зіоти належить. 

а. Не потреба на той чась, колй ка дзжуму хорують, опинатися 
трункомь, але поки здорбвь человікь єсть, мбжеть зажйти для вдоровя* 
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в. Часнйкь вазш0 що день свіжій понерекрававій на двбе мати 
за пазухами и но кішеняхь всіхь. 

г. Дзипгеліовій кбрень не полякати, але бгб мати завше вь вубахь, 
по одробйаці жуючи, чи вь кимь говопйшь, чи хбдишь по різнихь 
містцяхь, оцтомь вг водою що ранку губу полокати, скроні, по под 
пахами, пахвини между ногами кйги тймже оцтомь зь водбю; тойже 
оцеїь мата вь якой пушці и уставичее, ходячи, нюхати. 

(74) д. На той чась, колй дзжума пануеть, стерегтйся, якь можна, 
абьі вь сукняной сукмані не ходйти, тйлко во всімь полотняномь, бо до 
вовни варава пристаеть, шапку наветь мати зь полотна; и жоеки лігви- 
ковь ані плахть и щонебудь зь волни робленого жебй не носйли. 

е. Колй кто Поміркує, же уже дзжума зачиеается на которой части 
іііа робити, а хбцби и раатомь зробйлася, варазь взяти жйву жабу 
ропуху, котбріе вь ліохахь або подь доевомь силяїь, або и тую, що 
вь болоті (але ропухи ліпшій суть), забйти ваступомь або сокйрою по¬ 
сікти и на теє містце, где дзжума єсть або бути маеть, прикладати 
и привя8овати, рано и вь вечерь отміняючи; поки мясо жабяче тепле, 
вь той чась ліише прикладати. А вь здорбвихь (75) хатахь, люде, 
треба, щобь сірку запаливши на черепку, всякій поеудокь и начйня, 
зь котбрихь ідять и шють и воду тримають и носять, надь теюжь 
сіркою понакурували добре. 

С}ть на дубі, хоць не на каждомь, пучки або брунки косматіе, 
тій пізно вь осенй достйгліи бувають, то що року люде збирати по¬ 
винна и вь коморі привяватм високо, аби мйши не достали; тій пучки 
варити цілкбмь вь якой небудь хорббі, чи то дисентерія панує между 
людвй, чи гарачка, чн лбжна хороба, чп боль илй запалініе горла, чи 
колкй, рано и вь вечерь тое варити и пйти. 

57. Противо саранч'Ь способь. Колй чути о саранчі вь сусід¬ 
стві, треба сподіватися, же будеть и всюда вь поблйзкости; на той 
чась добре єсть кожани ловити и на висо(76)кихь бардзо древахь ихь 
вавішовати вь різнихь місцяхь наокбло поль засіяньїхь, а опрбчь 
того треба, аби каждьій господарь вивозйвь гпой вь поле и зрідка ку¬ 
пами велйкими понакладавь завчасу, на дворскіе также поля гпой ку¬ 
пами на різнихь місдяхь зложити повйани, хбчби межи стоячимь уже 
доспілимь вббжемь; заховавши острожность, аби ся збоже не заняло, за¬ 
палити того гною єдау купу глубокб вь середини, жебй ся курйвь. И такь 
каждьій госпбдарь на своймь помірку вапалйти повйнень, а каждий 
вь иншимь місці, щобь, як ся закурять тій купи гиойвь, по всіхь по- 
ляхь дммь моглся ростягати. Саранча где маеіь рушати, завше вьне- 
редь летить менша купа, щобь вйглядіти містце, котбрую назнва(77) 
ють скалою. Тая вйглядівши містце беспечне и до жйвности спосббее, 
вертается и провадить решту саранчі; оібжь тая перша купа, котбрую 
вовуть скалою, якь застанеть вь поляхь дьіжй, отвертается вьтамвіти 
и идеть на болота и лісй и тамь решта саранчі потбмь пбйдеть ва 
нбю, а тій поля, на котбрихь дшй застанеть, мпаеть. Опрочь того ровн 
копати, закопувати, палйти, веіл>гь звичаю всюда відомого и уже прак¬ 
тикованого єсть річь арципожитечна. 

58. Лікарство на згубу гуселниц'Ь з горбдовь, з дрбва и ка¬ 
пусти. Раківь ьь ропі солоній намочйтп немало и тою водбю скроплю- 
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вати гуселницю. в. Пополи вь печівь на городи виносити и роскидати 
єсть добре, бо гусеяпяцю и вншіе робачки за(78)биваеть попель и земг- 
лю ниправляеть и на такбмь городі не будеть ихь. 

г. Січти цибулю межи капустою и стару цибулю завішувати мо¬ 
жна, раки нобйгіи межи капусту по многихь містцяхь роскидати. д. Коли 
подь чась упаловь панующнхь гуселниця ся родить, треба капусту 
поливати рано добре и вь вечерь, хочай буде и вь головкахь, а на 
тимь боці, зьвітки вігерь вів, гной, роги рішьіи, кавалки шкурь за¬ 
палити, аби ся разь вразь курйю и той дьімь жебй ся росхбдиль зь віт- 
ромь по капості. 

е. Где суть сади вь древомь овощнимь, тамь от часнику гичку 
палйта по всіхь містцяхь города. 8. Тшь робакбвь чи гуселниці 
взяти зь иншого города якую жменю або боліле и варйги вь воді зь крб- 
помь п, вихолодйзши тое, зкроплювати древо (79) и капусту, але треба 
стерегтйся, жебй тою водою рукь або твари не покропйіи. з. Подь де- 
ревямь карукомь зь сіркою вмішанимь курити, также курйти губкою на 
ліщйні вирослою, и. Зь верболозу пороху чи попелу упалйти и лугь 
чре<ь три дні робйти и тимь робакй зкроплювати. д. Добре єсть также 
обсйаати дерево половами здалека и обвяювати деревя соломою от 
споду зь поновами мокрими; робакь по полові не поіііе, тйяко ка- 
чается. 

59. Противо вужаме секрете. Вужь вь томь городі не постане, 
где єсть полйнь, билйця и біздерево, также где би ясенове древо щеп- 
ляне або саджане було; листя ясинбвого вужь бойтся, часнику, цибулі 
и хріну. Можна то мати зь собою, идучи вь ліси або на багна. 

(80) 60. Якби кого вуже укусиве. Поки гарачка не припадеть 
по укушіяю, нехай человікь укутаній сокь з лйстя ясинбвого усіка- 
наго вйтисне и вйиіе з винбмь, той листь перше умішавши, а лйетямь 
сампмь окладати теє містце, где укутаній єсть. 

61. О ловитві рибе. Возій ліебюшки, чомбіру, майрану, кбждого 
по той драхми, отрубь ишевйчиихь, ляґромь зь вина або самимь винбмь 
роспущаенхь зь поткварта, або кітко потреба буде указовати, кори 
соснбвой, любрики драхмь вісімь, утроби вепрбвой печеяой фунтовь 
шесть, лою козлового, тйлкожь часникугкажде зь осббна потовчй и утри, 
потбмь до того примішай попелу просяного и до купи злучй на массу 
и то вь стойчой воді чи вь (81) озері напередь двома годйнами, ніаь 
сіти вькйнешь, утопй, за третою ажь годйною тягнй рйбу. 

62, Рибу річну ловити. Овечого лою, зілля щавню усушаного, 
часнику, винового лйгру, вілля либютки, майрану, дятелйиьі сухйхь, 
каждого по рівной час*и утовчй и, зь хлібомь злішавши, вькинь вь воду 
годйною або двома, німь сіть закйнешь. На тбежь. Возмй крове зь козй, 
лягру зь вина, зь отрубь зрббляного крохмалю, разомь змішай и, плюца 
зь ко*й тонко и дрібнеако усікши, разомь тое згнеій п ужій. На тбжь: 
Возмп крове телячой и мяса телячого, дрібно усіваного, тбе вь горнець 
вьставити тамь чрезь дня десять, то потбмь кидій на припаду аго 
на удку. 

(82) 63. Припади до вятерей. Возмй кропиви, «і:ля нятеоннку, 
то разомь утри и тбе сбкяь з росхб.інику вйтлсменимь загяестй и до 
вятера ьькіасги хочь такь, хочь вь тоненькій платбкь завинувши. 
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Друга принада до вятерей. Возмй галку мушкателову, гною 
людекого и хдібь жйгнбій або шиепйшій, кажду річь осббно утрй, 
а потомь тій річи зь сіїлю вмішай и до вятера вложй. 

64. Раки ловити. Возмй жаби водяній, порубай вь штуки и вложй 
вь вятірь, а где раки будуть, полііуть вь вятірь. 

65. Полотно білити, аби біле було якь снігь и міцнб. 
Зроби лугь слабий зь поташу або бегдашу, такь слабий, щобь взявши 
на язнкь, солбиости чи острости вго (83) ледво що чути було, и вь тимь 
намочи полотно або1) ниткй на квадранець, потймь заразь виполощи 
н вйжми вь томь же Луді полотно и вложй вь кисле молоко або сир* 
ватку, ліпше вь молоко, и нехай вь німь пять день мбкнеть. Виполощи 
вго знову вь тбмже дулі и розпий на паликахь весбкихь такь, жебй 
полотно на лбкоть було от землй и щобй вігерь зь всюду єго прохб- 
дивь и слонде; такь роспяте на паликахь полотно тримай девять день 
и девять ночей, не поливаючи вго, але воставляючи его на росі и на 
дбщі. вели полотно еіце иебіте буде, повторйти тоежь самое, по девятй 
дняхь вще равь сь всіяь, якь_ перше, а часомь и третій и четвертій 
разь, а тимь способомь полотно оіюсть належйту достанеть. Когда ра- 
8омь багацко ся полотна бі(84)лить, мало барво коштуеть, для того го¬ 
сподині, маючій полотна білйги, повйнни ся умовити и вь вдно начйніе 
чи каїку класти свой полотна, вь вдно начйніе зливати свой молока 
я робити лугь зь поташу, которого вь каждомь місті достанеть; ку¬ 
пити фунть по золотому. 

66. Якь ратовати человіка, котбрій недавно зь умй зьійде? 
Тому человікови треба пустйги вь ногй вдной кровь рано, зь другби 
ноги вь вечерь, а варазь хистку, вь зймную воду умочивши, на каркь 
іяу прикладати уставичне чрезь день и ночь, а на ночь давати ем^ са- 
літри вь воді наперстокь, тожь и рано. 

А коли давнійша такая будете слйбость, хбчби и недавна, 
то такь треба робити. (85) Взяти того человіка и поставити его подь 
корйтомь, провертівши дзиру вь корйгі аби ем^ на самь каркь тйлко 
вода текла чрезь день цілий, а на голову аби и не кйинуло. 

67. бели кого чираки нападут або часто бувають. Трбба 
хліба шкурку дати оатщо, укройвши, сіркою посолйти и зьісти; такь 
рази кілка чинйти, можна и на ночь, то не будуть. 

68. На кашель и сухоти. Шишкй сосновій зеленій вбирай и тйяи 
куритися и днмь ликати треба; такожь шишкй вари вь воді и рано 
ватщо и, идучи спати, напійся добре, а вь верболозовихь галузяхь 
вь лйстомь вареяьіхь вь воіі купайся. 

69. На фебру албо трасцю. Лйетя вь вербйни прбстой возмй, 
поговчй и сокь зь ней витисни и то(86)го соку возмй кйлішокь и до 
поль кварти пива літніого примішай и рано випій; такь робйти чрезь 
ДНИ ВІйІМЬ. 

70. На струпь и пархи на голові. Збирай яблбчка дубовій, 
которіи на лйсгяхь ростуть, покрай и намочи вь оцті и тимь шмаруй 
вьлегка нюромь гусячимь що дня, поки не згинуть струїш. 

71. Коли зуби болять, якь ратоватися. Лучйну смолную вари 

1) Хибно: аби. 
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вь оцтомь и тимь губу часто полощи, а хріну утерши па тертці, ирп- 
ложй на руку до лбктя с протйвной сторони, вь котброй зубн не боляті* 

72. На пухлину людямь лікарство. Рути зь олйвою и зь сіллю 
утерти и тимь натйрай пухлйну, ягоди (87) яловцібвіе вареніе пити 
треба; кому ноги пухнуть, нехай вь сиклйні своей власной, то єсть 
урйні умочйвши хусту, часто що разі прикладаеіь. 

73. Щобь миши не псовали збожа вь стогахь. Верствою пе¬ 
рекладай вбоже зь лйстомь олхбвнмь албо вь зіллямь полину. 

74. На робаки, которіи зовуть волчкй, що зббже точать* 
зь середини, якь губити в шпіхлірах? Взяти сірки, утерти, змі¬ 
шай вь росбломь от селедцівь, придай часнику утертого, що подобаеть,. 
и тое помішавши, землю албо подлогу, где збоже зьсипаешь, полій, также 
лопату, котброю зббже перекидаешь, тимь часто мачай. 

75. Щоби товарь збожа от дороги не ззідавь. (88) От до¬ 
роги закопай кости зь вблка або мясо вблчое або кишкй зь негб; тое 
зачувши, товарнна не пбйде вь пашню чрезь дорогу. 

76. Якь тій робаки губити, которіи на древі вь садахь ли¬ 
стя и цвіть обідають? Рибу якуколвякь росплатай вь штуки, покрай 
и намочй вь воді, нехай мокне чрезь день єдйнь, накривши, и тою во- 
дбю кропй ВСІ древа ЩО ДНЯ, зробивши кронйло 8Ь солбмн. 

77. О прищепахь садовьгхь яблощ грушокь и инньгхь дре- 
вбсь. Прищепи треба ділати вшелякіе вь своймь часі, то єсть на весну 
вь місяці марці и вь другбмь місяці апрілі, ку осені такожь можна 
щенйти вь місяці октбвріи и ноемвріи, літне єднакь на весну удаются 
ще(89)пьг. Прутки або галузки вь древа груши, чи яблоні, чи сливкй; 
треба утинати моложавій, свіжій, малій, а туго держачіися. Когда зь да- 
лекаго крйю о миль кілка и бблше привбзятся, надобно тій прутики, 
всадйти вь глйну всі вкупі різаними концями и, везучи, що дня водою 
кропити глйну; треба щенйти вь дйкое древо грушку або яблоню, вьпе- 
редь вйкопавши вь лісі и пересадйвши вь садь свой. Кто хоче ще- 
пйти, маеть памятати, щоби вь марці місяці прутиковь зь древа рбж- 
ного на всю потребу нарітвь и вь лоху ихь держати, вь землю по¬ 
втикавши разомь; того стерегтися, щобь шкурки верхной зь нихь не 
вдерти. 

Зачинаючи щенйти, вьпредь потреба дйкую грушку 80 всіхь. 
голякь албо галузокь осторбжне обтяти, пбтимь пйлкою (90) ровнесенко 
вьпиловати верхь дйкой грушки, щобй нпякь вьіжшей не зоставь, якь* 
дві пядей от землй; на той чась ножемь росколбти по самой середйні 
пень и клинкбмь тонкймь и узкймь засадй, щобь до купи не збіглося 
тбе древо, щось росколбвь. Возмйжь потбмь прутикь, котбрнй щенйти 
маешь, и остримь добре нбжикомь зь грубшого конця клинясто зь ДВОХЬ- 

бокбвь заріжь, а зь третого боку шкурку цілую зоставь и такь тую 
галузку вь росколеннй пнякь вложй, уважаючи, аби зь оббхь бокбвь 
шкурка прутика до шкурки пняка дйкого злучйтася. Вь той чась заразь 
вшми клйиокь, котбрій вьбйвесь вь пвякь вь середину, а то помалу,, 
абпсь прутиковь з місця не рушйвь; вь тожь вбскомь вь окбло роз- 
грігнмь обліпй и зь верху пнякь (91) вбскомь заліпй, щобь дощемь^ 
не ватекло, по версі воску глиною зь гнбемь обмажь и шматйною при-* 
вяжй. Часто памятай дозирати, абн коло пняка чрезь ліго листки жад~ 
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ній ані при щепі, ані на долйні не одростали; потреба ихь уставйчне 
одлбмовати або одрізовати осторожне, такь хороше прійметея щепа 
и рости будеть. Що року намитий не давати от споду ростй галузями; 
якь щепа уже рости будеть, то и на самой прищепі гал^зя густьїи от 
долу обтинай. 

78. Оріхи лусковій переховати, щобь завше свіжій були. 
На солиці ихь пересушйтп день и другій и третій, а потбаь вь пі- 
екбмь еухймь перемішай, вь гбрщикь чи гладущикь вь піскбмь всинь; 
будуть добрій и свіжій ажь до новнхь. 

(92) 79. Оріхи волоокій садити. Оріхи волоокій для господаря 
добрнмь даромь Божіимь суть, бо якь древо хороше вродить, можна- 
болшь грбшій взяти, якь ва иншую ягоду албо яблока, опрочь того пе¬ 
реховати чи то літомь, чи то зимою латвій. Садйти ихь потреба на ве¬ 
сну рано, скоро снігь згйне, викопати треба яму глубоку на лбктівь. 
два и на споді камінямь албо черепямь або цеглою вистелити и теє 
присйпати землею доброю па лбкоть и убити твердо ажь до верх^. 
Взявши потомь оріхь волбскій, посадйти на томь містці глуббко вь^ 
землю на пядь; якь вьійдеть и уростеть за літо, треба обвязовати на 
зиму соломою. На друге ліго треба уважати, щобй при корені чйли при 
веилй не давати паросткамь одростати, котбріи, якь (93) покажутся, 
одрізовати осторожне, такймь спбсобомь до горй ростй будет. Бь літь 
пять або шесть будеть таковбе древо родйги; вь той чась вь осенй; 
отрастй можна и на хаті подь стріхою насипати, где, якь вилежатся, 
іупйна зелена верхня одпріе и оріхи вйлущатся. Оріхи куаці купують, 
а верхнюю лупйну также потребують до сукбнной фабрики. До поса- 
женя оріховь не треба иншихь шукати надь тій, що продають вь кра- 
махь; каждій, посадйвши, вийде, аби тйлко бувь хорошій; древо оріхове 
на мнбгіе потреби людемь придается. Ремесникй платять древо оріхове 
дорого. Где ґрупть кашіннистнй єсть, тамь не треба подкладати1) каменя, 
посаженний оріхь между негустймь лісомь удается для того, що зимою 
пе вимерзаеть латво. 

(94). 80. Яйця курачи албо гусячі або ипшіи якій пере¬ 
ховувати, щоб ся вь літі пе псували. Обмий чйстою водою вймною 
яйця и злегка на окбло посйпь сіїлю и такь нехь обисхнуть, а не зо- 
псзются. Можна такожь вложйти яйця вь брагу літнюю и, подержавши 
три або четйри годйни вь бразі, вложйти вь полову албо вь отрубн 
пшеничній. 

81. Коли кто хощеть, аби кури неслй яйця цілу зиму 
и болте. Варй имь муку вь жулудя зроблену зь отрубами пшенйчними 
и 8Ь макухомь зь лібну и тбе давай имь істи. 

82. Якь цибулю перевозити хоць би о миль кілька на торгь, 
щобй пе померзла когда вь зимі? Треба взяти радень четйри 
и, умочйвши вь воду, на морозі заморб(95)зити и вь той чась едно 
зіерзлое радно на спідь покласти, а другймь прикрити на есі сторони, 
& такь вігерь з морбзомь не провіє и цйбуля будеть ціла. 

83. О короликахь. Каждій госпбдарь, надббно, щобь держала 
вь своей хаті корбликовь кілка парь; такь мавь би мясо на обходь, 

*) Хибно: додкладати. 
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а шкурку платили би к^пці, а и живій королика платили би на торгахь. 
Кромь того но дуже коштують, лігомь траву, лопухь, капусту и іцо- 
побудь зь города істи будуть, а на осінь и зиму зь капусти качанами 
и сіномь викормятся; пашні треба имь давати, щобь сйтшіи були. Треба 
толко уважати, щобь самці рі*ати албо продавати, не зоставлявши до 
осмерга самиць якь вдного самця, бо якь (96) мнбго самцівь, то ку- 
саются и молодій королики псують. 

84. Оборона от огня припадкового вь селі. Потреба, щобь 
кождій господарь державь ведро едно окромішное албо оковане двома 
обручами желізннми албо обручами дубовими широкими, прибитими цвя¬ 
хами и зь такими відрами щоби до ратованя огню жена кождого при¬ 
ходила. Надобно, щоби при каждои хаті стояла драбина легка, котбрую 
би можна переносити вь містця едного на другое, прочь того каждій 
господарь повйнееь мати радно на лбктевь пять широке и на четйри 
локті довге, пришйте за вдйнь бокь до тйчки древяной кріакой; зь та¬ 
кими раднами повинна люде бігти тамь, где бгонь занявся, и замочйвши 
тіижь радна вь воду, о(97)крйги сусІїніи хати, которіи блйжші суть 
огню, а такь не займется одь искри солома на даху и смілий розор- 
вати можна огонь. 

85. Якь зуби лічити? Треба взяти ґрйшпану дьштеловаиого 
поль лута, мілко стертого, перцу турецкого червонаго четйри зярка 
и порізати на кавалки дробао и горілки моцной кйлішокь и, все до 
купн смішавши, треба палйти дотблі, донелі погаснеть. Тогда взявши 
того ляґру, бавелни намочйвши, на той зубь, которой болйгь, приложйгн. 
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Коди то у галицько-руських лїтератів розпростирав ся що 
раз більше язик мішаний і щораз більше тратив живучости, ді¬ 
сталась до Галичини вість про смерть Тараса Шевченка. 

Про Т. Шевченка згадувано у нас і давнїйше (у Маркіяна 
Шашкевича вістка за поезії Шевченка поміщені в „Ластівці" 
Гребінки виданій р. 1836, згадка у Якова Головацького...) Але 
близше за Шевченка у нас не відано. Яків Головацький, іме¬ 
нований професором руського язика в університеті' львівськім, 

повинен був за Шевченка не лишень згадати, але о скілько 
тогдї було можливо, познакомити молодь університетську з му¬ 
зою Шевченка і других українських писателїв, що, розумієть 
ея, мало б благодатний вилив на наш язик письменний, на на¬ 
родну літературу. Але Головацький того не здїдав. Закриваючи 
етаранно Шевченка і всіх писателїв України мов чужу чужа¬ 

ницю він викладав лише про старорущину. Старорущина безпе¬ 

речно мав свою вагу, але сама одна не може заступити живого 
слова, виповнити народної літератури. До того і язик Головаць¬ 
кого в викладах ставав щораз більше сухий, неповоротний, на¬ 
пханий „старинними" виразами. Головацький став головним про¬ 

водирем „язичя", яке зовсім обезсиляло Русинів. Навіть ті не- 
іногі писатедї (Никола Устіянович, Антін Могильницький) змі¬ 

няли на „язичв" язик народний, котрим з почину старали ся 
писати, тратячи власне те, що лише одно могло їх бвсїдї на¬ 
дати краси і сили. З ропавінем язика також і зміст річи ставав 
недолугий і вялий *). 

х) За часів Маркіяна Шашкевича повстав за його приводом кру¬ 
жок, котрий живо почував єдність Галичан в Україною. До того кружка 
належали між иншими Яків Головацький і Іван Вагилевич. По сяерти 
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Можи лїтератами один найшов ся, що умів Русинів сово- 
купити. Був то Богдан Дїдицький. Р. 1861 почав він видавати 
політичну часопись „СловоЧасопись виходила лиш два рави 
в тиждень в великім аркуші, однакож тогдї, коли то загалом 
руське письмо у нас було рідкостю, „ Слово * видавалось „вели¬ 
ким % а слава Б. Дїдицького межи руською інтелігенцією, іменно 
межи руськими священиками скрізь лунала. Безперечно Б. Дї¬ 
дицький межи тодішніми лїтератами занимав перше місце. Не 
можна теж заперечити, що його „ поезії “ межи иншими тодіш¬ 
німи буди ліпші. Та поетом він не був, хоть яко такого його 
оголосили його други, а і він сам мав себе за „півцаа. Голов¬ 
ний його твір то „Буй Турь Всевододь князь Курскій (| 1196). 
Повість основанна на тлі историческомь, составлена 
вь трехь нісняхь Богданомь А. Дідицкимь. Іьвовь. Типом'ь 
Института Ставропигійского 1860а. Дїдицький старав ся чита- 
твлям розсказати про славу свого героя, котрою і сам гаразд 
не дуже проняв ся, про жите староруське, яке, видко, йому са¬ 
мому було темне. Вже початок поеми зовсім мдавий і непое¬ 
тичний. 

Биль князь на Руси хоробрий, славний, 

Вь Курску иміль онь престоль державний, 
Вь книгахь писаль ся онь Всеволодомь, 
Но сльїль иначе межи народомь: 
Бо що бнль Грозний, буйний як ввірь 
И борець кріпкій на цілий мірь, 
Вь войнахь ва Русь всю стояль ей муромь, 
Люде назвали его Буй Туромь. 
Той Князь на Руси такь нрославился, 

Такь сь ей врагами насильно бился 

Маркіяна кружок немав вже свого осередки. До того щораз більше дї- 
лали впливи Поґодіна. Але ще р. 1848 і 1849 Головацький говорив про 
„малорускіи язнкьа. Дальше напихав все більше народний язик „ста- 
риннимий виразами і розполоняв по можности язиче в Галичині*. Від по¬ 
чуваючих єдність Галичини з Україною походить видане І. Борисике- 
вича: Маруся. Повість малоруска розказана Грицькомь Основя- 
ненкомь. Львбвь. Типомь Михайла Франц. Порембн. 1849. Книжка 
печатана кирилицею, правописею етимольоїічною, але старанно ваховані 
приміти українські: $се, сего, бувь, ббльшь, тблкб, вбдь, него, поздо¬ 
ровкався і пр. Переміни в декотрих словах суть лише незначні. Переднє 
слово: „О житью и сочиненіяхь Грицька Основяненька* зладжене після 
К. М. Сементовського. Перед наголовним листком поміщений обравець 
української дївчини з підписом: Маруся. І. В. 
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И такт. ІІоловцавь дался ьо зиакв, 
Же щебетали о неиь и птаки! 
А русва пісня вь старшшніт. літі 
Такій нуда о нень гласить, 

Такій розносить звукь о неиь гроикій, 

Що не повірять нині потомки! 

Такими стидами порушити тоді'. Ледве дочитати можна того 
„Буй Тура". Тож не диво, про славу того героя, про котру 
„щебетали і птахи" нинї „не повірять потомки". Та поема, 
котру в час, коли вийшла, тверді. старорусини оголосили яко 
перву межи галицькими утворами, всть межи стидами Дїдиць- 
кого найслабшою. Правда, до обробленя такої поеми як „Буй 
Тур Всеволод" треба було цїйсного поета. 

„Слово" оголосило вість про смерть Шевченка. Пішла луна 
по цілім враю. Декотрі стиди Шевченка в відиисяд находились 
у наших священиків, але ніхто не знав іиени автора. Доперва 
по смерти Шевченка стани у нас більше цікавити ся. Україн¬ 
ські книжки (Ластівка Гребінки, Сніп, Граматка Кулїша) були 
великою рідкостю, ледве кілька примірників найшло ся в руках 
публики. Але вже почали ся перші проблески народнього язика. 
На Буковині перші голоси озвались хоч в дрібних брошурах 
против язичя, на Буковині почав писати народний писатель 
Федькович, котрий прислав свої стихи на руки Б. Дїдиць- 
кого, а той видав їх в книжочцї: „Поезій Іосифа Федьковича І. 
Львове 1862“. 

Рік 1862 становить важний зворот. Ваповідженоонову ча¬ 
сописи: „Вечорниці", котра мала вийти з новим р ком, але 
появилась доперва 1 лютого. В тій часописи писаній в народ¬ 
нім язиці находимо зміни і в правописи: хто, вбнь, р уській 
жовтий, писавь..., зміни, які у жногих старорусинів ніяк не до¬ 
пускались і уважались фальшивими і неправильними. В тім році 
відбуло ся у Львові п е р в е богослужене поминальне за Тараса 
Шевченка 26 лютого 1862 р. в православній церковці, на 
котре явилась наша иублика як староруська, так 1 починаючі 
відділятись молодорусини і молодїж шкіл середних. Про те бо¬ 
гослужене постарав сяКсенофонт Климкович, котрий за¬ 
прошував руську публику печатаними оповістками розліплюва¬ 
ними по улицях міста, а також порозсиланими виднїйшим Руси¬ 
нам до дому. В „Олові" поміщав Дїдицький дописи з України, 
а літом за помочю руського купця М. Димета, котрий саме тоді' 
поїхав до Київа в ділах торговельних, спровадив більший запас 
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українських книжок. З самого почину думано у нас, що ті кни¬ 
жки спровадив сам Димет і дуже негодовано, що спродавались 
так дорого. Доперва в кілька дїт пізнїйше, коди вже спрова¬ 
джені книжки давно були розпродані, довідали ся ми, що ті 
книжки спровадив Дїдицький. Відай спродавались тому так до¬ 
рого, щоби скорому розширеню тих книжок, іменно між моло- 
дежею, запобічи. Але саме ті книжки куповала переважно наша 
бідна мододїж, котра нераз від уст собі віднимала, щоби дише 
радовати ся рідним словом українських писатедїв. 

Книжки були слідуючі: 

Записки о Южной Руси. Надалі 
П Кулиші. Томі иервьій. С.- 
Петербургі 1856. 

Записки о Южной Руси. Надалі 
II. Кулиші. Томі другій. С.- 
Петербургі 1857. 

Чорна Рада. Хроніка 1663 року. 
Написаві П. Куліші. С.-Петер- 
бургі 1857. 

Григбрий Квітка (Оеновіяненко) 
и егб пбвісті. Слово на новий 
виход Квітчиних повістей. На¬ 
писав П. Кулїші. С.-ІІетер- 
бургі 1858 . 

Хата. Видаві II. А. Куліші. Тй- 

помідругимі Петербурга 1860. 
Кобзарь Тараса Шевченка. Кош- 

томі Илатона Семеренка. С.- 
Петербургі 1860 . 

Повістки (Народні Оповідання) 
Марка Вовчка. Другим виданєм. 
Коштом Н. Тиблена. С.-Петер- 
бургі 1861 . 

Народні Оповідання М. Вовчка. 
Т. другий Коштомі II. А. Лоб¬ 

ка. С.-Петербурга 1862 . . . 
Повісті Григбрия Квітки (Осно- 

віянеека). Иадаві II. А. Куліші. 

С.-Нетербургі 1861 два томи 
у книгарнях 2 рублі серебр. 

Цїна Продавано в Ставроп. книг. 

оба томи 7 риньск. 

(=14 корон).. 

5 риньск. (=10 корон). 

5 кой. с. 20 кр. (= 40 г.) 

2 р. 50 кр. (= 5 кор. — г.) 

2 р. 50 кр. (= 5 кор. —• г.) 

1 р. 50 кр. (= 3 кор. — г.) 

1 р. 50 кр. (= 3 кор. — г.) 
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(в ставропигійській книгарні* по¬ 

вісти продавались нарівно). 

Ціна Продавано в Огавроп. книг. 

Маруся. В друк. П. А. Кулїша 1861 50 коп. с. 1 р. 20 кр. (== 2 кор. 40 г.) 
Салдацький Патретг „ 15 коп. с. ЗО кр. (=> 60 г.) 
Сердешна Оксана „ ЗО коп. с. 80 кр. (== 1 кор. 60 г.) 
Мертвецький Великдень „ 15 коп. с. ЗО кр. (= 60 г.) 
Добре роби, добре й буде я 20 коп. с. 80 кр. (=* 1 кор. 60 г.) 

Оіь тобі й скарб „ 15 кон. с. 40 кр. (= 80 г.) 

Козирь дівка „ 35 коп. с. 70 кр. (= 1 кор. 40 г.) 

Перекотиполе „ 20 коп. с. 50 кр. (== 1 кор. — г.) 

Пархімове снідання „ 
Українські пісні з'ьголосомь. Де¬ 

сяток перший. Видавь Данило 
Каменецький. Петербурга 1861- 

(дві пісні козацькі, дві чумаць¬ 

10 коп. е. 20 кр. (= 40 г.) 

кі, дві жіноцькі і дві дівоцькі) 
Писання И. II. Котляревського зх 

его портретомь и карткою бу¬ 
диночка в Полтаві (Вергиліева 
Енеида. Наталка Полтавка. Мо¬ 
скаль Чарівник. Ода до Князя 
Куракина). С.-Петербургь]1862. 

10 коп. с. ЗО кр. (= 60 г.) 

2 р. 50 кр. (= 5 кор. — г.) 

З тих книжок я найперше купив (в вересни 1862 р.) Коб¬ 
заря Шевченка, відтак Чорну Раду Кулїша, Народні Опо¬ 
відання М. Вовчка і Писання Котляревського. Поволи 
а покупив всі книжки в горі намічені, бще були стихи Кулїша 
під наголовком „Досвітки". Ту малу книжочку продавано по 2 
ринські 50 кр. (= 5 кор.), я її на разі не купив, а коли хотів 
її 1864 р. дістати, вже її в книгарні не було, то само як і Вовчка 
Оповідань III том (брано по 1 р. 50 цент. = 3 кор.) розпро¬ 
дано всі примірники. Були ще кілька инших дрібних кнвжочок 
українських і Граматка Кулїша, котрих я не куповав. [В р. 1865 
вще купив в книгарни Ставропигійсьній „Українські приказки, 
прислівгя и таке инше“. Збірники О. В. Марковича і других. 
Спорудив М. Комис. С.-Петербург. В друкарні'Тиблена і комп. 
і Кулїша 1864. За ту книжицю я заплатив 5 рине. (= 10 кор.). 
По смерти М. Осадци я кілька книжок набув з його бібліотеки 
німецьких фільольоїічних і белетристичних, а з руських Повісти 
Григорія Квітки два томи вид. Кулїша з р. 1858 і „Ластівка". 
Сочиненія на Малороссійскои'ь явнк'Ь Л. Боровиковскаго, Е. Гре- 
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беяки, Грицька Основяненка, В. Забіли, И. Котляревскаго, Ко- 
реницкаго, II. Кулеша, Мартовицкаго, II. Писаревскаго, А. Чуж- 
бинскаго, Т. Шевченка, С. Шереперн и другихг. Повісти и Ра- 
сказн, нікоторня народиш Малороссійскія пісни, поговорки, 
поеловицн, стихотворенія и сказки. Собраль Е. Гребенка. С.-Пе- 
тербуртг. Изданія книгопродавця Василья Пилякова 1841. Вг ти- 
пографіи Императорской Россійской Академій", бсть то той сан 
примірник, який в своїм часі мав під рукою Маркіян Шаш- 
'Кевич]. 

Новою народною дорогою шла часописи „Вечорниці" ви¬ 
давана Федором Заревичом, в котрій окрім редактора брав 
участь Іван Хмара (Ксенофонт Климкович), головний со- 
трудник „Слова". „Слово" вістник політичний під редакцією 
Дїдицького було загальним висловом думки Русинів, переважали 
„Старорусини". Все-ж таки невдовіле Русинів почало будитись; 
почасти відчувано неодвітність напряму язикового і по части 
старано ся тому запобічи. 

„Слово" знаменаючись яко „малоруске“ против українізму 
явно не виступало, йшло „політично" середною дорогою, а на¬ 
віть з почиву містило українські статі мовби заглаюючи всякі 
недорозуміня. 

Саме тоді почато межи молодик» носити козацькі шапки 
(галицько-руські шапки „на завісах" лиш рідко лучали ся), а та¬ 
кож зовсім убирались по українськи декотрі „народовці", як 

-себе називали. Іменно дуже дійним оказав ся Ксенофонт 
Климкович. За його старанеи появились фотографії Т. Шев¬ 
ченка, лїтоїрафії рукописних творів Т. Шевченка, а що найго- 
ловнїйше він межи галицькими Русинами перший навязав зно¬ 
шена з українськими лїтератами, передовсім із Панталеймо- 
нои Кулїшем. 

Федор Заревич, одвічальний редактор „Вечерниць" був 
одним із здібнїйших народовців. В своїй часописи він поміщав 
під псевдонімом: Юрко Ворона повість „Хлопська дитина" ч. 
1—18 — Синь опрншка ч. 34—39, 41—42 і оповідана: 
У сграха великі очи ч. 12 — Опирь ч. 14 — Гошів'ь ч. 15 — 
Родина ч. 16 і 17 — Чудний цвігь ч. 18 і 19 — Хто не лю- 
бивг ч. 21—24 — Дві» матери ч. 32 і 33. Язик і правопись 
веїх тих творів були народовецькі, значно відмінні від язичя 
уживаного „Старорусинами" 

Разом станули до співдїланя Ксенофонт Климкович 
(Іван Хмара), Володимир Шашкевич, Е. Згарський, 
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а з Буковини: Йосиф Федькович. Б „Вечорницях* вперше 
кіх галицькими часописами являли ся численно твори україн¬ 
ських писателів. Іменно Тараса Шевченка: Відьма ч. 1 б 
—18 — Остання Дума ч. 21 — Русалка ч. 22 — Гамалїя ч. 23 
Неофигн ч. 31—33 — Урнвокь зі поемн: „Тарасова нбчь* 
ч. 34 — Прологь до поемн „Гайдамаки* ч. 35—36 — Субо- 
тбвь ч. 39 — Сонь ч. 45. Марка Вовчка. Козачка ч. 5— 
10. І. Глібова ч. 12, 22. Кузьми Басарабця. Ляменть 
сквирській (переклад, П а н т а л е й м о н а К у я ї ш а). За те, бдь чого 
у містечку Воронежі внсохь Пішевцівь ставь ч. 19. — Огня¬ 
ний змій ч. 20—26. — Иншій чоловікь ч. 27—33. — За те, 
що стало ся сь козакомь Бурдюгомь на зеленбй неділі ч. 36, 
37 (переводу в російського Кс. Клииковича). — Дівоче серце. 
Идилїя (властиво: нове ля) ч. 39—42 (напечатане фонетичною 
правописею, так званою „Кулішівкою*). Перед тим же в ч. 33 
напечатано Кулішівкою доиись з України Терезовського.— 
Басарабця Росказь про Явдоху Додинщанку за іи долю тай 
кривду ч. 20. Мужицька дружба ч. 25—27, 29—ЗІ. — Тодбрь 
Бущак ч. 35. — Зь дороги ч. 39—43. — Олексія Петро¬ 
вича Стороженка Матусине благословення ч. 34. — Ми¬ 
хайла Максимовича Тарасови Шевченкови 25 марця 1858. 
Петра Забоцня Гордовита пара ч. 43. — Митра Олель- 
ковича Антбнь Михайловичі Таньскій ч. 43. 

Замітні суть також: Чого стоить Шевченко яко поет на¬ 
родній ч. 21. Хуторянинь. — Згадка за Шевченка, его смерть 
и похорони пбсля Жемчужникова Кс. Кл. (Основа 1861, III), 
де поміщені з надгробних промов виголошених над могилою 
Шевченка: Слово П. А. Кулїша, В. М. Білозерського і стих 
принагідний А. С. Чужбинського. 

Хоть і озивались против „Вечерничнинам* так звані „тверді* 
або „Отарорусини*, та народовців ставало щораз більше, Шев¬ 
ченко вже був загально відомий Галичинам, а молодїж щораз 
більше горнула ся під народний прапор. „Вечерниці“ могди-б 
були зачате діло гарно повести. Межи Народовцями були мо¬ 
лоді, рухливі, талановиті люде, та не було межи ними людей 
грошовитих; до того самі лїтерати, тогдїшнї львівські народовцї- 
провідники, не конче вели ся солідно. Як там і було, все-ж 
таки „Вечерниці* виходили аж до ч. 34 (23 вересня 1862 р.), 
по чім видавство перервано. Се була перша неудача, котра 
значно пошкодила новому напряму, іменно межи старшими, не 
зовсім ще прихилившими ся до народовців. Перерва наступила 

Записки Н. Т. Ш. т. СХХІІ 6 
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8 причин матеріальних. Долерва 1 листопада 1862 р. вийшло 
ч. 35. Одвічальним редактором остав той сам Федор Заре- 
вич, але прибрав собі за головного сотрудника Володимира 
Шашкевича. Спинене в видаваню, як редакція виразила ся, 
повстала з причини переміни складу в редакції і невеличкі за¬ 
соби матеріальні (те було головно причиною). 

„Вечерниці“ печатались в печатни Ставропигійській ч. 1— 
36. В ч. 37 пише редакція: „ІІонеже несподівано булисьмо 
принуджени перенестись зі друкарні Ставропигійськои до дру¬ 
карні П. Порембн, такі число нинішнє мусіло спбзнити ся“ 
і від ч. 37 вже печатались „Вечорниці* в печатни Михайла 
Ф. Поремби. Дальше виходили „Вечерниці* аж до ч. 43 з дня 
28 грудня 1862 р. 

В року 1863 вели ся „Вечерниці“ в початім напрямі 
з початку під редакцією Заревича при головнім сотрудниц- 
тві Володимира Шашкевича, а від ч. 8 (дня 21 лютого 
1863) під редакцією Володимира Шашкевича. В тім 
річнику всї твори 0. Федьковича печатані кулішівкою. Важ- 
нїйші суть повістки взяті з селянського і жовнірського житя; 
Люба-груба ч. 1—5. — Серце не навчити ч. 8, 9. — Штефан 
Славич ч. 13—16. — 3 галицьких писателїв Ксенофонт 
Климкович, ВолодимирШашкевич, ОмелянГороць- 
кий (Городський), Грицько Будеволя (Данило Танячкевич), 
іменно замітний Н. знадСлну. В його оповіданю: Три не¬ 
долі, вперве находять ся лемківські слова. 

З українських писателїв находимо більший пай. І тав стрі¬ 
чає ся: Костомарбві (бремія Галка) ч. 1. — II. Купіть, 
До братбві на Вкраину ч. 2. —-Зі „Досвіткбві“ Кумейки. 
Дума (1637) ч. 6. — Исторія Украинн оді найдаввійшихі ча- 
сбві зі обширнійшого діла ч. 7—11. — Тарасі Шевченко. 
Чернець (етимольоїічною правописи») ч. 3. — Чигрин (кулішів¬ 
кою як і всі дальші його поеми тут поміщені) ч. 11. — Плачі 
Ярославни (частина зі поеми: „Слово о полку Игоревімі* пе¬ 
ревід) ч. 12. — Кавказі ч. 13.— И живимі и мертвимі и не- 
нарожденннмі землякамі мовні ві Украіні и не ві Україні 
моє дружнє посланиє ч. 15. — Холодний ярі ч. 17. — Митро 
Олєльковичі. Жидбвська дяка ч. 5. — Лазаревський (пе¬ 
ревід 8 російського) Дитинній вікі Шевченка ч. 7, 8, 9. — 
Марко Вовчок і. Пройдисвіті ч. 10. — Олекса Ст о ро¬ 
же нко. Скарбі (кулішівкою) ч. 12. — Басарабець. Осипі 
Мартинчукі або Юзефі Мартиновський ч. 17 (Володимир Ад. 
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Бернатович походив з польської шляхетської родини, став укра¬ 
їнським патріотом, дописував частїйше до „Вечорниць" і „Слова® 
під псевдонімом „Басарабець“ і вспирав нашу народну літера¬ 
туру. Помер 26 листопада 1865 р. в Одесі). 

В остатнім числі „Вечерниць® (17) напечатаніи кулішів¬ 
кою, поміщені уваги на „Письмо о галидко-руской словесности 
проф. М. Максимовича соч. Я. Головацкого®, Те письмо випе¬ 
чатане в „Галичанин^® (внпускі II. Львові 1863). Володимир 
Шашкевич порікае вискав і дїлане Якова Головацького виказу¬ 
ючи всю фальш слів Головацького „касатрльно правописанья" 
і тверджене „мн внше стоимі ві томі отношеніи оті нашихі 
брагей Украинцеві®. Цікаво, як поводив ся Б. Дїдицький, ви- 
даватель „Галичанина®, котрий в своїм альманаху поміщав твори 
Кулїша, Кониського, Ісидора Воробкевича, а заразом згадане пи¬ 
сьмо Головацького з листом Максимовича. Ото він перед молод¬ 
цями, котрих уважав, що приклоняють ся до народного язика, 
читав уваги В. Шашкевича тоном мов одобряючим сказане В. 
Шашкевича... 

Упадок „Вечерниць" вельми пошкодив новому напряму, 
іменно межи старшими Русинами, котрі вже по части почали 
горнути ся до нового напряму. Указовано на вітрогонність мо¬ 
лодих, їх несталість в правописи, викидане ЬІ, І і протистав- 
ляно тому солідність старших провідників Русинів, їх твердість 
і непохитність. Те від части переконувало многих, що не вглуб- 
ляли ся в річ саму. 

Головною причиною неуспіху народовців був недостаток 
середників матеріальних і брак людей, котрі б без „дральства®, 
тихою, совістною працею могли були успішно дїлати. Для но¬ 
вого напряму було правда много здїлано, але упадок „Вечор¬ 
ниць" все таки поклав велику перепону і скріпив староруську 
партію, котра уважала себе єдино правою і здібною ествувати. 
На „Народовців" споглядали тверді яко на неспілих фантастів, 
котрі скорше чи пізнїйше мусять лишити ся своїх мрій. 

Вже сам початок видаваня „Вечерниць" був і поклонникам 
народного язика не по нутру. Вийшли місто з початком січня 
о місяць пізнїйше 1 лютого 1862 р. (ч. 1—34). Потом пере¬ 
рвано видавати на цілий жовтень, а видавати знов почато 1-го 
листопада 1862. В листопаді' вийшло пять чисел (35—39), 
а в грудни чотири (40-43). II річник проводив ся р. 1863. 
Виходив неправильно. В сїчни (від 3 січня) видано пять чи¬ 
сел, в лютни чотири (6—9), від 8 числа обняв редакцію Воло- 
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димир Шашкевич, заразо» відбирав передплату (перше перед¬ 
плату на „Вечерниці" присилано на руки П. М. Коссака), 
в мартї три (ч. 10—12), в цвітни три (ч. 13 півтора аркуша, 
ч. 14 і 15), в маю одно (ч. 16), в червні одно (ч. 17). Так 
отже тая часопись виходила в першім річнику від 1 лютого до 
28 вересня, на жовтень була спинена, дальше від 1 листопада 
до 28 грудня разом 43 чисел. В другім річнику 1863 вийшло 
лише 17 чисел (від 3 січня до 15 червня). Смутно про те зга¬ 
дати! Щоби часопись в новім літературнім напрямі довідно по¬ 
вести, треба було витревалої і точної праці, чого мимо таланту 
у перших народовецьких робітників на поли літератури наста¬ 
вало. Розумів ся, потрібний був на початок хочби малий капі- 
талик в руках обачного запорадника. 

Зільникь, поезії Володимира Шашкевича. Львів. 
У друкарні М. Ф. Поремби 1863. Окрім стихів поміщених 
в „Вечерницях" і декотрих нових находить ся поема „Черна, 
княгиня чернигівська". 

В Перемишли вийшла р. 1863 фонетичною правописею на¬ 
писана брошура проф. Маркіяна 0. Лавровського під 
наголовком: „Кілька слів на часі", в котрій автор радить Ру¬ 
синам „вовсїм зближались до люду, писати его мовою и ла¬ 
до мь“. 

Б. Дїдицький від р. 1861 все говорив яко „малорос", що 
„староруский" і „простонародний“ „слогь“ рівно хорошо зву¬ 
чать. А навіть іноді сам видавав народні річи пр. поезії Фздь- 
ковича і книжочки в „слові простонароднім" як „Добра жінка 
и лихого чоловіка переробить. Сказка народна написана боною 
Пельвецкимь. Львові 1861“, а в книжочках видаваних осібно 
находимо згадки про Україну і Шевченка. І так в книжочцї 
„Сонноб видане або Розговорь Духбвь о польской и руской 
справі" 1862. Оповідь вь стихахь. Написавсь М. В. Р. Львові 
1862 находимо в додатку: „Яка була доля Украинн бть най- 
давнійшихь часбвь" (виписка з граматки П. Кулїша) і „Гдещо 
про Оукраиньского співака Тараса Григоровича Шев¬ 
ченка". Все те показувало, що і межи старшими Русинами 
новий народний напрям находив по части прихильного принятя. 

Святий вечерь. Поема Евгенія Згарского. Львбвь 
1862. Тогдї що до обему найбільше стихотворене, але слабе, 
що до язика мало цінне. 

Маруся Богуславка. Поема Е. Згарського. Львів 1862. 
Также слабий утвір, що до язика трохи ліпший. 
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Несвятоюрщияа у манерах, одежи, конвереаціи и мніініях'ь 
(зь недрукованои повісти „Мандрбвка дідька по Руси“. Сон, 
Василь Дмитрбвг Залозецкій. Львбвг 1863. 

В остатнім числі „Вечерниць" єсть оповістка обвіщаюча 
видаване нового політично-літературного вістника під наголов¬ 
ком „Мета“. Ту часопись з початку другого піврічя 1863 р. 
видавати мав місячно Бсенофонт Елимкович, на котрого 
тепер єдино звернули очи всі народовці. 

Так було оголошено. Та зараз при печатаню першого ви¬ 
пуску редактор сильно занедужав на очи і мусів сю працю по¬ 
кинути та доперва при помочи добрих громадян вийшов сей ви¬ 
пуск у два місяці пізнїйше, як 8 разу назначено було. Відтак 
видавались дальші чотири випуски, а коли редактор все таки не 
здоровійшав, показалась потреба дальше видаване до иншого 
часу відложити. 

„Мета“ була тогдї в літературній части найлучшою часо- 
писею, яку ми доси мали. З яисателїв українських находимо: 
Куліш а, Гребінки (перевід), Шевченка, Гургурдядь- 
ка, Михайла Чайки, Мордовцева (перепечатано). З про¬ 
заїчних річей найлучше подобались Кулїша „Брати" (в ч. б) 
історичний роман початку XVII віку (нескінчений) і „Руїна". 
З буковинських писателїв попадавсь: Ю. Ф в дьк о ви ч, з га¬ 
лицьких: Денис з над Серета (Василь Ільницький), В. Ма- 
ринчук, Володко Стє(бельський), Омелян Гороцький 
(Городський), Евгенїй Згарський. Також з „живої словес- 
ности": Коляди Гуцул*в, збірник Кобринського. 

Коли до того часу „Народовці" не мали своєї політичної 
часописи, а статі їх політичні печатано в „Слові", що задля 
ріжних причин було невигодно, то тепер виерве політичні річи 
могла поміщатись у власній часописи. Стрічаємо в первім Но. 
дописи: дт> Києва, Зь Харьківщини, Зь Черніговщини. в даль¬ 
ших Но.: Зг України, 3-ь Києва, Значене Київського универси- 
тета для українського народу Левка Гончаренка, Дещо до 
становища Русі супротивг ляцько-московськоі борби (письмо 
Ляха з України), Дещо про школи народні на Україні Левка 
Гончаренка, Допись з над Волги. Відтак з галицьких ниса- 
телїв Кс. Климковича: Становище Русі супротив лядсько- 
московської борби. Ровесна лїтопись. Дещо про те, яким поби- 
том основати треба ітолїткчню програму „Мети" ? Крайнє слово 
о тімг, якг ми понвмаємо самостайность и єдинство Русі. Русь 
не бачить для себе ніякого интересу вг нинішною Москвою. 
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Австрия и доля Украіни (Голосі зі надь Дніпра); однакож 
язик тої статі показує, що вона писана у Львові). Згадати ще 
випадає про „Письмо до громадикотре починавсь зазивои: 
Славні Галичане! а підписане: „Невідомий зі поміжі гурту8, 
в Но. З горяче, молодече писане, з’орудоване палким молодцем 
Данилом Танячкевичем. 

Мета. Литературно-политичній вістиикі. Видавець и Ре¬ 
дакторі: Ксенофонті Климковичі. Томі перший. Львіві 
1863. Львіві. Зі друкарні Ставропигийського Института. 

За р. 1863 вийшли 4 ч. Но. 1 за місяць вересень (3/15 
жовтня), Но. 2 за місяць жовтень (3/15 листопада), Но. З за 
місяць листопад (3/15 грудня), Но. 4 за місяць грудень 1863 
(3/15 січня 1864). 

Мета. Литературно-политичній вістникі. Видавець и Ре¬ 
дакторі: Ксенофонті Климковичі. Томі другий. Львіві 
1864. З друкарні- Ставропигійського Института. 

За той рік вийшов лише Но. 5 за місяць січень 1864 вид. 
3/15 серпня 1864. Те пяте число єсть заразом остатнє. 

В ч. 4 поміщено хибно: Ще не вмерла Україна яко стих 
Шевченка (так бо тоді у нас думано). Находимо на рос. содер- 
жанье польськ. Ігезс, нїмецьк. ІпЬаІі слово „грясть8, котре не 
удержалось і уступило пізнїйше в Галичині утвореному слову: 
зміст; подібно не удержав ся новоутворений вираз: „ровесна" 
лїтопись = сучасна лїтопись. 

Мимо так нещасно починаючого ся руху часописного На¬ 
родовців таки в самій річи рух народно-руський переважав. 
Вправдї провод в літературі мали все таки „старорусини8 по- 
слугуючі ся переважно польською бесідою, говорячі по руськи 
(звичайно дуже невміло) лиш на празник, але межи священи¬ 
ками і межи нолодїжю під впливом стихів Шевченка і других 
українських писателїв розвинулась дуже швидко руська бесіда. 
Руське слово звучало межи інтелігенцією щораз настійте. 

Із старших Русинів прихильних народовецькоиу дїланю пе¬ 
редовсім згадати належить про М. Н. К о с а к а. Власним накла¬ 
дом видав він „Львовянині, приручннй и господарскій місяцо- 
слові8 на р. 1861, 1862 і 1863. Печатав ті виданя правопи- 
сею етимольоїічною з увглядненєм народних форм. В календарі 
на р. 1861 помістив: „Месть верховинця. Повістка зі правди¬ 
вого случаю8 Н. зі Н. (Николая Устіяновича). В кал. 
на р. 1861 находимо українську повістку „Закоханий чорті" 
Стороженка, а на стор. 84—86 випечатані кулішівкою отсї 
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українські стихи: „Пустка" Т. Шевченка, „До дітей" Кузь- 
женка, „Пісня" Л. Глїбова, „Ластівка", перевід Ленартовича 
Ст. Руданського, „Плач сироти" Климентія. Ті поезії 
взяті з періодичної, руської часописи „Основа", а заразом по¬ 
дані суть в короткости правила української правописи з „Гра¬ 
матки" Кулїша, а в календарі на р. 1863 єсть „Конотопска 
відьма" повістка Грицька Основяненка. Косак в перепе- 
чатаних українських повістях декуди позмінював вирази, а та¬ 
кож в инших календарських річах і в його переводах видко 
сліди язичя. Все-ж таки був то для народного в літературі руху 
щирий чоловік і положив в тім часі значні заслуги. 

За старанем відемаршала і совітника Юлія на Лавро в- 
ського отворено русько-народний театр (перша представа від¬ 
була ся 17 руськ. марта 1864 р. — дано перероблену на ме- 
льодраму штуку „Маруся" Квітки (Основяненка). Штуки україн¬ 
ських авторів Котляревського, Квітки, Шевченка (Назар Стодоля) 
були дуже люблені. Репертуар театру був слабий. Головно да¬ 
вано переводи. З тих іменно сподобались Остапа Левиць- 
кого: Мужики аристократи і пізнїйше зладжені: Німецькі 
бурши. 

Тогож року 1864 вийшло „Второе поправное изданье Гра¬ 
матики руского язика Михайла Осадцьі", в котрім правопись 
етимольоїічна первого видана з р. 1862 значно була змінена 
в користь народного язика (був-ь, жовтнй, повний). Та зміна 
дуже важна, если зважимо, що граматика Осадци була припи¬ 
сана в школах середних яко шкільна книжка. 

Початки до уложеня номенклатури и терминодогиї природо- 
писної, народної. Написав^ И в а н % В е р х р а т с ь к и й. І. Вь пе¬ 
чатні М. Ф. Поремби. 1864. Перша книжочка у нас в тій ца¬ 
рині печатана правописею фонетичною. 

Дуля. А. К. Випуск перший. Коштом і друком М. Ф. По¬ 
ремби. 1864. 

Бачучи совершенну майже недостачу книжок до читаня 
в ріднім язиці основав Ксенофонт Климкович „Руську 
Читальню", де поміщав переводи власні і других. „Руська чи¬ 
тальня" виходила правописею фонетичною. Ч. 1 і 2 Чайков- 
ський. Гребінка перев. з російського Кс. Климкович. Б. Ци¬ 
гани, драма Корженьовского, перев. з польського Д. Лозовський 
(П. Овенцїцкий). 4. Шедьменко-наймит, комедія Квітки, пе¬ 
рев. з московської мови окрім ролі Шельменка Кс. Климко- 
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вич. 5. Косове поле, повість Хохолушка, перев. з чеськ. 
Лев Лопатинськив; тих 5 чисел вийшло р. 1864. 

Р. 1865 вийшли ч. VI. Вечери на хуторі, повісти М. Го¬ 
голя, з рос. перев. Кс. Клиикович. І. Переднє слово пастуха 
Рудого Панька і повість: Вечер на передодни Івана Купала 
в переводі Мордовцева, перепечатані з його видана „Малор. 
литерат. Зборникі. Саратові 1859“. Ч. VII. Вечери на хуторі, 
перев. К с. Клиикович. На тій числі скінчилось те пожиточне 
видане, котре виходило коштои М. Дииета. 

На рік 1865 видав фонетикою Лев Лопатинський 
„Народній Календарі". В ній находить ся красне оповідане 
„Подолянка®. Подія з XVIII в. Павлина Свєнцїцкого. 

В громаді Народовців рішено на р. 1865 основати два 
окремі орїани печатані кулішівкою: літературний „Нива* і по¬ 
літичний „Мета*. 

„Нива* мала виходити аркушем кождого 10, 20 і ЗО мі¬ 
сяця. Редактор і видаватель Константин Горбаль. Перше 
число вийшло „на показі яко додаток! до „Слова". „Слово* 
все еще уходило покровителем „молодоруського* напряму яко 
„простонародного слога". Примітне єсть слово редакції „Ниви*. 
„Віді часу, як змовкли у нас „Вечорниці" а на Украіні „Осно¬ 
ва* не має літерацькоі (лїтератської) часописі на всему просторі 
ріднеі нашоі землі*. Про літературно-політичну часопись „Мета* 
навіть і не згадано. Виражав ся жаль, що у нас, „де заживаємо 
свобід і признана" запустіла нива рідного слова мов після впаду 
Татарви або їх сусідів. Розпредїляючи, які статі буде поміщати 
(повісти, поезії, наукові статі, бібліографічну критику), жадає 
редакція „громадської* підмоги, бо ^тині лише побитомі змога 
прислужити ся народови“. Кінчить се слово редакція: „Споді¬ 
ваємся прихильного в Громаді привіту, щироі підмоги і почи¬ 
наєм! в имя Боже: Помагай Вігі!* Головним робітником 
в „Ниві“ був з почину Павло Свій т. є Павлин Свенцїц- 
кий, Поляк з України, хороший талант поетичний. Писав по 
українськи і по польськи. Но українськи зложив „Байки“, 
в котрих язик єсть прехороший і самі байки складені вдатно, 
та шкода лише, що ритм в них не всюди вдержаний. Також 
заповів „Руський Театрі^, котрого першу серію зложену з 12 
штук оригінальних і переводних мав видавати М. Ф. Поремба. 
Але вийшло лише 2 штучки: „Галя з опери-водевіль Кеі1у“ 
і „Гаврило Бамбула“ комедія Молїера. В „Ниві“ зачала печа- 
татись його повість з житя українського „Колись було“, дальше 
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„Гамет, данський королевич44. Драна в 5 діях Б. Шекспіра, 
дрібні поезії, також переводи А. Міцкевича, А. Пушкіна... під 
буквою П. і „Подорож п > Україні44 з записок Д. І. Але в „Ниві44 
ніяк не слїдно якоїсь методи. Також видко, що до матеріялів 
не була ся часоиись належито обезпечена бсгь річи лишень по¬ 
запинані, так якби читателям се було зовсім байдужим, чи яка 
праця скінчить ся, чи ні. Навіть головна повість „Колись було44, 
якою зачата була „Нива44, печаталась в ч. 1—4 і 6, а в ч. 7 
находимо примітку дуже властиву. „З причини, що повість 
„Колись було44 не скінчилась би в „Ниві44 і за десять місяців, 
згадали ми її осібно надрукувати і раді як найскорійше в світ 
пустити44. „Гамлет44 напечатаний лише в ч. З—9 (т. є перша 
дія) а „Подорож по Україні44 в ч. 4, 5, 7 і 8, та послі нїчо 
вже не поміщалось П. Свенцїцкого в „Ниві44, котра тепер стра¬ 
тила оттак одного із здібнїйших своїх сотрудників. З буковин¬ 
ських писателїв виступає Ю. Федькович, котрий окрім стихів 
пише повістки з житя вояцького і місцевого селянського, пере¬ 
важно в гуцульськім говорі: Сафат Зїннч, Побратим, Три як 
рідні брати; іграшка в одній дії: Так вам треба. Данило Млака 
(ІСидора Воробкевича); стихи: Гуцул сиротина, Соловій- 
чародій, Піснь буковинська; оповідане: Муштрований кінь. З га¬ 
лицьких: Орест Подущук, Володко Сте(бельеький), Іван 
Верхратський, І. Соколик (Евгенїй Желеховський), 
Денис з над Серега (Василь Іль ниць кий), Г С. (Григо¬ 
рій Страхоцький, Яків Чорний, Демко Маковійчук, 
С. Метеля. 

З українських писателїв: П. Куліш. Почини лихолїтя 
ляцького і перві козацькі бучи. — Марко Вовчок. Інсти¬ 
тутка (переаеч. з Основи II р.). — Навроцький (Ода до 
юности, фарис переложене з Адама Міцкевича). — Шевченко. 
А. 0. Козачковському. Петрусь. — Л. Мовчій. Гріх задля 
лиха. — Олекса Сторожена о. Спомини столітнього запо¬ 
рожця Микита Коржа і Стехин Ріг (перевід Грпцька Б.). — 
Гетьманець (3 Лєрмонтова, 3 Огарева, Заврядне оповідане, 
З Гейне, Байки Крилова). — Дуже красна поема: Тиберий Грах.. 
Автор означений двом:а звіздками **. 

„Ниви44 вийшло всего 20 чисел (остатнє 8 20 липня), по¬ 
чім перестала виходити. Упадок сеї часописи був знов невда¬ 
чею, котра пошкодила народній партії. Вадко, ведене тоі доперва 
починаючої ся партії обрітало ся в руках невмілих, а також не¬ 
достача середників матеріальних важко дала ся почути. 
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Вее-ж таки важні були пиеаня українських писателїз, хоть 
частїйше лиш перепечатувані з видань закордонних (межи ну- 
бликою були ті книжки рідкі, ледве кілька примірників нахо¬ 
дилось, межи тими і „Основа“ з р. 1861 і 18о2). Для моло- 
дежи давала „Ниваи ширший хід (як на той нас) українським 
писаним і підкріпила любов к рідному язику, хоть печатались 
статї без належитого обладу і порядку. 

Політична часописи „Мета“ для слабости редактора Кс. 
Климковича могла появитись доперва 17 лютого (лат. 1 марта) 
1865. Виходила двоаркушевими випусками два рази в місяць, 
кождого 15 і остатнього дня після руського календаря. 

Мета. Політична часописи на рікі 1865. Видавець и Ре¬ 
дактора Ксенофонті Климковичі. Львіві. Ві печатні М. 
Ф. їїоренби. 1865. (Так на наголовнім листі виданім з послїд- 
ним числом дня 19-го (31-го) грудня 1865). На причілку кож¬ 
дого Но. поміщено яко мотто з Шевченка: 

В своій хаті своя правда 
И сила а воля! 

Статі Климковича одмічають ся різкостю і живостю ви¬ 
кладу. 

Іменно згадаєм: Руська народна партия и іі політичня 
Россія а Русь (зі польского дневника „Ргаса“. Одвіті Москаля 
Литви исповідь. Нові (з московської часописі „Свободное Слово“) 
Федерация и іі значене для Австриі. Заказане „Мети“ причи¬ 
нок до характеристики староі ненароднеі партиі. Галицько-Ру¬ 
ська Матиця и іі ціль. Народно-Руський Театрі и его заряді. 
Централізмі московський. Сподівані наслідки. Агіепйа Аззеси- 
гаїгісе. До спільної программи. Завданне 3-го збору Галицько- 
руської Матицї. Цісарський Манифесті. Питанне галицьке. Бюро¬ 
кратизмі и автономия. Австрия и Галичина. Изі 2икипЙ. Чого 
хотять одні і другі. Тироль и Галичина изі 2икипЙ. Мемориялі 
и программа. 

Дописи з Галичини. Вечерницї в память Тараса (дбпись 
8 Перемишля). Прощальна річі говорено на вечерницяхі ві Пе¬ 
ремишля ві память Тараса Шевченка (н. Будеволя = Данило 
Танячкевич). Денунциянті. Осип Сосницький. Некро- 
логі. Михайло Осадця. Священникі архидиецезіі Львівскоі, 
Учитель при академичній димназіі, Докторі философиі, Член 
Видіда Руськоі Матиці упокоівся дня 10 (лат.) цвітня 1865 р. 
переживши 29 літ. Идея рівноправности ві Австриі (Допись 
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зі Підгірія). Допись про Кулішівку. Московська аїитація (До- 
пись зі Підгірія). Прилюдна подяка ВП. 0. Каналі зложена 
рускими слухачами Віденьского університету. Помилки наших 
ворогів. Дві літератури руські ві Галичині. Омелян Гороць- 
кий. — Дотеперішнє становиско Галицько-Руської Матицї. Е. 
Згарський. — Дещо про материялизм а просвіту Славян. 
С. Голод. — Як говорять Русини Угорські? П. П. — Сліди 
кулішівки у XVII столїтю. її. П. — Дещо о руських стосунках. 
Допись изі Відня. Россійскі реформи на Русі. Из 2икипЙ. — 
Які то у нас учебники для народніхі шкілі. П. П. — 0 пред¬ 
ставлених:, руського театру. Изі Станиславова Ом. Гороць- 
кий. — Фейлетоні. Допись од Великих! МОСТІВ!. — О мате¬ 
ріальнім! биті учителів! народніхі. — Уваги при читаню гра- 
мматики Г. Шашкевича. П. П. — Школи и польска журнали- 
стика. Ф. Д. — Переді одкритємі засіданя краевого Сойма. 
А. С. — Теперішня політика Поляків насупротив нашоі Русі І. 

Дописи з України. Московські пророки на Україні. — Сла- 
вянофильство московське. — 0 народніхі школахі на Україні. — 
Феллєтоні. Листи з Парижа. Марко Вовчокі. — Феллєтоні. Обі 
тому які можна насажати яблунки, зі которихі виростатимуть 
цілі будинки. — Чи зойшли які переміни? — Листи 81 Києва 
(мотто з Шевченка): 

Не вернетця, що діялось! 
Не вериетця сподіване, 
Не вернетця, що діялось! 
Не вернетця сподіване, 

Не вернетця... А я брате 
Така буду сподіватись, 
Таки буду виглядати, 
Серцю жалю задавати. 

Галицьким Москвофиламі. — Оттаке й досі діетця (Зі Задні- 
провія). Михайленко. — Листи Києвського Славянина. — Фейле¬ 
тон. Критичний огляді украінської (руськоі) драматичної лите- 
ратури (мотто з Шевченка): 

И па сторожі коло ігь 
Поставлю слово... 

Котляревський и Гоголь батько (з московського журнала: „Ру¬ 
ськая Сцена“) Маруся К. (Кониський). 

Окрім того в кождім Но. містить ся „Огляд політичний^ 
сучасний (іменно нашого краю і Австрії) та „Новинки“. 

Закінчаючи видане „Мети“ помістив Ксенофонт Клим- 
кович мов на розпрощанє „Слово до читателіві Мети“: 

„Черев три майже роки боров ся наш орган, заступаючий 
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щиро народній интересх Русі-Украіни противу игемонамх поль- 
сквмх и московськимх — - зх нашими народними противниками 
и твердо ми переконані, що він богато причинився до усиления 
народнеі Русі и до сконсолидовання всіхх интересівх малору¬ 
ських. Ми поступали завсігди на легальній дорозі, путемх орга- 
ничнего розвитку; — вх нашімх государстві одзивались ми 
зх найбільшою довірою, о приклоннімх нашій народності пра- 
вительстві, стояли кріпко за федеративними союзомх Австриі, 
уділяючими якх найповнійшу рівяоправность веімх тутх жпву- 
чимх народами, згадовади симпатично про теперішнє министер- 
ство; — противу нашихх сусідівх Іяхівх були ми завше спра¬ 
ведливі і домагались від'ь нихх справедливости; — вх Россиі 
же, де живе близько 15. миллпонів малоруського народу, обо¬ 
роняли ми автономию Украіни супротивх московських центра- 
листамх и боювали такожх за федеративними устройствомх всіхх 
вх Россиі проживаючих^ славянськихх и неславянськихх на¬ 
родів. 

Сходимо зх поприща зх тою переконою, що ми сповнили 
вірно и честно своє завданнє, що за посредствомх „Мети“ ви¬ 
яснився не одинх темннй и замотаний вопросх, що розхясни- 
лось наше становище и виказалось явно шкодливе и нашу на¬ 
родність иідриваюче литературне прямуване наших москвофилів. 

В церковнім взгляді хоронили ми старанно церковну 
у нию, запевняючу народню и церковну самостайность Русі 
супротив польекого католицизма и московсько-урядового право- 
славия. 

Противу нагаоі старшої братні плекавшоі по довгім спанку 
пробудившу ся Русь у еї первім розвитку, споминали ми зх най¬ 
більших признанємх и довірою, а якх коли горячий нашх 
патриотизмх споводовавх насх до беТвзгляднїйшого и острій- 
шого поступана напротивх деякихх проводирівх изх старшоі 
партиі, то нехай будуть вони увірені, що се не походило изх 
завистного серця, изх якоі заднеі политичвеі думки, побільшх 
зх того гіркого и смутного пересвідчена, що деякі зх нихх од- 
ступили відх щирої народнеі думки и приклонились до пряму¬ 
вання нанх противного и нашимх народнімх цілямх супротив- 
ляючого ся. 

Дорікали намх густо-часто, що ми перші кинули міжх на¬ 
шою слабою интелигенциєю кість незгоди, що ми нашх народ¬ 
ний табірх розбили на партиі, но на теє ми одвічуємо, що ми 
завсігди виступали против чужим яко солидарна цілость, а якь 
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ми ві нашій середині викрили те, що погане и шкодливе, то 
скорійше можна би нам отеє вмінпти в велику заслугу, и дода¬ 
ємо еще, що ми перші подавали руки до згоди, а нменно на 
посліднімі зборі Матиці, що ми перші, маючи на гадці завітне 
слово нашого Кобзаря: 

„Обнімітесь, брати моі, 
Молю Басі, благаю 

мали охоту прибігнути зі щирою довірою и правдивою любо¬ 
вно до сивоголових^ нашихі боевниківі у народнімі бою, по- 
сивілихі и истерявилихі своі сили моральні и физичні у праці 
для нашого люду, — але вони самі одкинули подану нами руку 
и станули на боку віді нашого народного прямування. 

Сходимо зі поприща зі тою непоколебимою вірою, що наші 
народі не вмре, не загине мимо всякихі ударівь польскихі 
и московськихі централистіві, що ми колись встанемо до даль¬ 
шої борьби могучі и сильні, що нашому народові засияе колись 
и то ві недалекімі Бремені величая будущина, що наша сила 
народна забіє сильнимі и кипучині житємі, и що наші народі 
стане на рівнімі ступені зі другими більше розвинутими наро¬ 
дами, и що ми розівіемось кріпко піді могучимі криломі фе- 
деративноі Австриі, піді еі світлою, нашому народові сприяю¬ 
чою Династиею“. 

„Мета" мала вийти в 22 числах (від 17 лютого 1865 до 
кінця року), але для тяжких грошевих обставин і неточности 
передплатників вийшло лише 1Ь чисел, отже о 4 числа менше. 

Часописи ся виходила від ч. 1—12 „Зі печатні Инсти- 
тута Ставропигийського у Львові'1, а від ч. 13—18 „Зі пе¬ 
чатні Михайла Ф. ІІоремби". 

Вспоминка смерті Тараса. Львів 1865. Зі друкарні Став¬ 
ропигийського Института. 

0. Федьковичі. Дві рожеві квіти. Чернівці 1865. 
В остатнім ч. „Мети" находимо таку оповістку: „Изі но¬ 

вині руськимі рокомі 1866 зачне виходити вб Львові нова 
литературна часопись пбді назвою „Русалка" пбді редакцівю: 
Володиміра Шашкевича. 

Часопись та, посвящена ві головнбй части беллетри- 
стиці, оббймати буде окрбмі повістей, драмі, опові¬ 
дань и казокі народних і, такожі поезій, пі сни на¬ 
родні, статьи язнкословнй, монографій и оповіда¬ 
ння зі исторіи руськои, житеписи мужей сдавянхі, 
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описанья подорожей, стахьи зь наукь природнихь, 
критики важнМшихь діль зь литературн руськои, а чужихь 
о тблько, о кблько вони якь небудь до Руси бдносяться, именно 
же критику театральну, дописи литературного об¬ 
сягу, библіографію славянську а особливо же руську, вся¬ 
чину и т. д.“ 

Програма доволі широка. Та легше програму зложити, ніж 
виконати. Ту часопись видавав Володимир Шашкевич правопи- 
сею етимольоїічною пригненою до народної бесіди, щоби тим 
способом, як здавалось, легше притягнути старших, котрі до ку- 
лїшізки односились дуже неприхильно. „Русалка* мала вихо¬ 
дити аркушем раз на тиждень. Брали в тій часописи участь: 
Перебендя, О. Верниволя, Сирота, Журавель, Маруся Е. (псев¬ 
доніми: Боннський), К. Л. (історичні оповідана), Іван Верх¬ 
ратський (зоольоїічяі статі, перві в нашім язиці: Про пере- 
ображеня комахь изь листбвь Кирб-ого и Спенс-ого. О жабахь 
або скокахь. Зазуля-Кукавка), Остапь Іевицькій, Данило 
Млака (Ісидор Воробкевич), Есенофонть Елимковичь. Де¬ 
нисі зь надь Серету (Василь Ильницький), Володимірь 
Шашкевичь. П. її. (Др. II Пав л у се ви ч). Пяті роковини 
смерти Тараса Шевченка у Відни (Уривокь зь життя Віден- 
ськихь Руеинівь) [єдина допись тут печатана кулішівкою]. 

„Русалка* видавалась неправильно. В сїчни вийшло пять 
чисел, в лютни чотири числа, в мартї два, а в цвітни лише 
одно число (2 цвітна). На тім 12 числі скінчило ся видаване 
„Русалки41, хоть саме в тім числі прирікає редактор видавати 
дальше „Русалку* і обіцює більше літературних праць. Так 
знов невдача. 

З цілої „Русалки* найлучше подобались тогдї молодежи 
стишки (Перебенді, Верниволї), про котрі Остап Левицький, 
один із здібнїйших і найголоснїйших народовців помежи тогдї- 
шними студентами університетськими прозваний від колєїів 
„драла* проказував, що тим стишкам належить по творах Шев¬ 
ченка перше місце, вели ті стишки порівнаєм з переважною 
частию тогдїшних галицьких стихописцїв, по формі і річи му¬ 
сить іх узнати ся лучшими; однакож великої стійности таки не 
мають. Ол. Боннський для української справи своїми оповіда¬ 
ними, а особливо своєю розвідкою про Шевченка (двотомове 
видане) положив значні заслуги, але таки поетом не був. 

Починане народовців так часто перериване мало вплив 
уємний. Тверджено, що то неудала забавка неспілих молодиків, 
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котрі з часом вернуть до „староруської" правописи, що у за* 
галу тогдї мала дуже важне значене. Правопвсь фонетична уви¬ 
жалась зовсім хибленою. Старші з інтелігенції майже без виєму 
стоячі по стороні' Богдана Дїдицького укріпились тепер в своїх 
думках. Тим часом насувались нові події політичні. Нещасно 
викінчена війна австрійсько-пруська викликала зміну в політич¬ 
нім уладї нашого краю; перевага дала ся рішучо Полякам. 
Відтак заява Івана Наумовича в „ Слові“ показала явно, чого 
хочуть наші „ етимольоїічні правописники“ стараючі ся по мож- 

ности писати „старанними" „староруськими" виразами. Відме- 
жили ся тепер виразно обі партії. 

На разі народовці' були без часописи. Навіть так заслуже¬ 

ний і здібний чоловік як Кс. Климкович не міг межи ними удер¬ 
жати ся ім він ради насущного хліба поїхав до Відня яко со- 
трудяик Йосифа Іивчака для видаваня його „Славяньско-ї Зорі4*. 
Климкович саме тогдї оженив ся, а його матеріальні відношена 
саме тогдї були того рода, що межи скудними народовцями не 
міг ніяк удержати ся. По закритю „Зорі" і виїзді Ливчака до 
Петербурга він вернув опять до Львова. Занимав ся і дальше 
народною літературою (прим, редаїовав 1872 р. політичну ча¬ 
сописи „Основа44); однакож вже не міг виступати яко провід¬ 
ник народовців. Передова роль Ксенофонта Климковича межи 
народовцями минула безворотно. 

Хоть як дуже партія народовецька була притиснена, таки 
посіяне межи молодию зерно не загинуло, а дальше розполо- 
няло ся. Купка українських книжок, головно з „Кобзарем44 Шев¬ 
ченка на чолі, спроваджених Богданом Дїдицьким, хоть і спро¬ 
даваних незвичайно дорого, зробило скоро своє діло. Не богато 
було тих книжок, тож переписовано з рук до рук і живе слово 
витиснуло безбарве язичє. До того видавані тут в Галичині 
українські і галицькі народні писаня що раз сильнїйше притя¬ 
гали молодь, котра рідний язик сердечно витала. 

Руська університетська молодь була переважно дуже убога, 
та саме та убога молодь зложила ся і почала видавати фоне¬ 

тичною правописею „Правду44 р. 1867 під редакцією Лонгина 
Іукашеввча (перше число вийшло 1 цвітня, остатнє т. є двад¬ 
цять семе 21 грудня 1867). Лонгин Лукашевич молодию 
університетською був дуже цінений не лише задля народних 
гасел, але також тому, що не був „драла". У наших первих 
народовців була се рідка приміта, у котрих ведучі перед по¬ 

ступали звичайно надто буйно, що при невеликих достатках 
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дуже шкодливо значило ся в многих зглядах. Лонгин Іукаше- 
вич немав таланту лїтератського, але з тогдїшною українською 
літературою був доволі обзнакомдений. Межи українськими дїте- 
ратами на перве місце клав ІІантадеймона Еулїша. Редагуючи 
первин річник „Правди “ він переложив П. Еулїша повість 
„Майорь8. В р. 18ь7 виступають декотрі нові народовці'. 

Якова Головацького, професора руського язика в універси¬ 
теті львівськім правительство суспендовало а іменовало суплен- 
том тої катедри Дра Омеляна Огоновського. 

Партія народовців хоть і старала ся дальше розвивати, 
була край но приголомшена новими подіями. Не теряла правда 
надії, не уставала в праці, але пізнавала всю трудність по¬ 
ложена. 

Тогдї то взяли декотрі наші священики перебиратись в Холм- 
щину. Також декотрі професори шкіл середних, кандидати про¬ 
фесорські і инші з молодежи перебрались за кордон, межи ними 
і деякі народовці'. Через вихід тих людей ослабила ся наша 
і без того нечисленна інтелігенція. Чи самі руснаки були по 
переході вдоволені, инше питане; чи язиче „Слова* могло за¬ 
ступити в Росії „русскій8 язик, котрий показав ся їм зовсім 
иншим язиком, дарма, хоть їм торочено, що в Москві і Петер¬ 
бурзі так пишуть і говорять, як клигае „Слово8. Прийшло каяте, 
та воротя годі — уже вернутись не мож було, зачинились во¬ 
рота на все. 

Тут еще згадати нам належить про народовців, які межи 
молодежею р. 1863—1866 мали великий вплив і заохочували 
'її до народного язика і народних ідеалів. Данило Танячке- 
в и ч, питомець священичий, розентузіязмовав головно молодь 
сїменища священичого у Львові, а також дїлав ободряючо на 
молодїж Гімназійну. 

Наталь Вахнянин, музик, питомець сїменища Переии- 
ського, а пізнїйше професор Гімназійний (історик) в Перемишли 
і Відни, впливав на своїх ровесників і на молодь Гімназійну. 

Еорнпль Сушкевич, один із найщирших і засібнїйшпх 
народовців всюди в руських товариствах був дійний, а також 
запомагав часто по змозі народовців і народовецькі діла. Його 
накладом печатались Поезії Тараса Шевченка в двох то¬ 
мах 1867 („Зг друкарні закладу имени Оссолиньськихг8). 

На старших священників впливав благодатно іменно о. Сте 
фан Еачала в дусі народнім. 

Від заснована „Правди8 1867 р. вже не переривано ви- 
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давництва тої народовецької часописи (до р. XIII, 1880), котра 
печатадась фонетикою. Народовців ставало все більше. Право¬ 
ни сь в шкільних книжках була так звана етимольоїічна, але 
вначно змінена і приздачена до народного виговору (головно 
після другого виданя граматики Осадци з р. 1864). Ся право- 
пись ще довгі літа удержалась і в народовецьких письмах, хоть 
„Правда" все до р. 1880 виходила в фонетичній правописи по 
части зміненій. Гидке язичв остогидло Русинам. Взагалі язик 
народний завдадїв в письмі. 





Посижінє і забави при мерци в україн¬ 
ськім похороннім обрядї. 

Подав Зеион Кузеля. 

IV. 

Література укр. забав при мерци і їх територіяльне роз¬ 

міщене. 

На забави при мерци і взагалі на обряди, звязані в т. зв. 
стороженєм мерця, у нас давнїйше не звертали належної уваги, 
лон сей звичай мусів бути перше більше знаний і поширений. 
Давні описи похоронів або цілком його не згадували, або зга¬ 
дували його мимоходом, кількома словами, без конечних в таких 
разах детайлїчних описів. Замітки в роді Бідерманових про 
угорських Українців, що „іп дег Гої^епдеп ШсМ Іеізіеп діє 
ШасЬЬагп дег Ігаиегпдеп Гатіїіе безеІІзсЬай ипд тап уег- 
Ьгіпді зіе тії егЬеіІегпдеп ЕггаЬІип^еп11 або Кайндлевих 
(на підставі нотаток о. Монастирського) про буковинських Гу¬ 
цулів. що „дез АЬепдз уегзатшеїі зісЬ діє епуасЬзепе Лидепд 
без Богґез — пісЬІ ит зііііе ги ігаиегп, зопдегп ги ^езеїіі- 
§еп Зріеіеп... МагсЬеп ипд Ва^еп чуегдеп да еггаЬІі, Каїзеї 
аиГде^еЬеп ипд деібзі. СгезеІІзсЬаґіззріеіе аи%еШЬгі“ 2) можна 
стрінути часто в давнїйших етнографічних працях, а і в ни- 
нїшнвх не належать вони ще до уні катів. В правді подибуємо 
у декотрих авторів трохи докладнїйші звістки про „дивний зви- 

*) Н І Відегтапп: Біе ип^агізсЬеп ВиіЬепеп, іЬг \УоЬп- 
§еЬіеІ, іЬг ЕтегЬ ипд іЬге ВезсЬісМе Іяобрук 1862, стор. 80. 

2) Біе ВиіЬепеп іп дег Викотоіпа (Бег ВисЬеп\уаІд). Чернівці 
1889, І, стор. 71. 
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чай, званий лубком“, який видав ся їм характеристичним, одначе 
сї звістки були так спорадичні і дрібні, що не звернули на себе 
пильнїйшої уваги. Тому то ще в 1902 році В. Гнатюк, пере¬ 
друковуючи в своїй праци „Угро-руські духовні вірші“ (Зап. 
Наук. Тов. ім Шевченка т. 47) описи деяких угро-руських за¬ 
бав при мерци і доповнюючи їх кількома своїми описами, міг 
заявити з покликом на Гуцульщину Шухевича (Матеріали до 
укр. етнольоГії V, 243—247), „що окремі забави звісні доси 
тільки між Гуцулами" (стор. 113). По правді щойно праця Шу- 
хевича і наш квестіонар в справі збираня похоронних звичаїв 
викликали „лубком11 більше зацікавлене; результатом того треба 
вважати ряд прегарних описів у збірці Гнатюка: Похоронні 
8вичаї і обряди (Егн. Збірник XXXI—XXXII). 

Найдавнїйшу згадку про забави при мерци стрічаємо в по¬ 
ловині XIX стол. в статі В К[овальського]: 0 руско-народннхь 
ввнчаяхь (Огечественннй Сборникь. Відень 1857). Майже рівно¬ 
часно довідуемо ся про істноване тогож звичаю на росийськім 
Поділю з праці- К. Шейковського: Бить Подолань (Київ 1860, 
внп. 2, стор. 28), який описує і „бите лубка“. Третя з ряду 
вістка відносить ся до Угорської України: її подає А. Кралиць- 
кий в статі: Русини дяборскіи вь Угорщині (Науков. Сборникь 
галицко-русской Матицн 1865) і описуючи в місци, де того-б 
найменше можна сподївати ся, звичай „ходити світити надь 
внстертнмь мерцемь", згадує між иншим, що по цівночи бере 
ся молодїж „за игрн, такь званнни „лопатки41 и „діда" (стор. 
107—108). Дальшою з черги працею, в якій згадуеть ся і за¬ 
бави при мерци, є статя Софрона Вітвицького: О НисаІасЬ 
(Львів 1873). На стор. 110 читаємо тут знов загально, що 
„рггу хтагіут зсіюйга зіе зазіесіяі і кгешпі тесхогет, зіе- 
йгцс йо рбгпе] посу. Г)іак сгуіа рзаїту, а ро їусЬ. ойсгуіа- 
піи гогйад \убйке і рггеказкі §озсіот, тїойгіей габ Ьат зі§ 
ріегзсіопка, г\уапе „Ьгизгка44. Зазіейгі гаїоЬпіе ІгетЬ^іа^, 
коїо скаїу раїі зіе тсаіха шеіука". Четвертий том Трудів Чу- 
бинського (Т. IV. СПб. 1877, Обряди) приніс у відділі: /7охо¬ 
рони окремий розділ: Вреля, когда покойникь вь домі (стор. 
705—706), в якім крім вісток про „стережене душі“ перед 
капосними чортяками, з переяславського повіту полтавської Гу¬ 
бернії подано ще й передрук з Шейковського про „бите лубка" 
в подільській Губернії. Такий совісний збирач, як КольберГ, не 
ніг не звернути уваги на „лубок", збираючи матеріал про По- 
куте, і описав справді сей звичай в 1 томі своєї збірки: Ро- 
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кисіе (Краків 1882, стор. 215 — 216 і 190), так як його знають 
у селі Чортівци. У нього-ж згадуеть ся далі, чи не пораз пер¬ 
ший, докладнїйше про посижіне в першу ніч по похороні. 

Особливу увагу звернено на забави при мерци в поділь¬ 
ській Губернії так як сей ввичай не стрічав ся ніде більше на 
Україні. Крім Шейковеького і Чубинського його занотував про- 
тоерей Е. Сіцинський, тоді ще студент Київської духовної Ака¬ 
демії, в своїй розвідці: Чертн ивь народннхь представленій 
о загробномь мір'Ь (Подольок. Еиарх. Відомости 1885, ч. 18, 
і окремою відбигкою, стор. 9—10), а за ним заговорили про 
нього досить голосно духовні круги, хотячи ріжними способами 
викорінити сей „дикий*1 звичай. Богато місця присвятив йому 
протоерей Пав. Ланевський в полемічній але живо написаній 
праци: Сопоставленіе смнсла и существа обрядовь и таинствь 
св. православной церкви сь народними обнчаями, практикуе- 
мнми вь Подольской єпархій — оть рожденія на свкть Божій 
человіка до смерти и погребенія его (Прибавленіе кь Подоль- 
скимь Епарх. Мдомостямь N0 16—17 1891 года), а саме 
в остатнім роздїлї VIII. Погребенів и иоминовеніе умершихь 
(стор 329—331), де поминувши полемічний і місіонарський за¬ 
пал дуже вірно схоплено з житя живий образок сходин ири 
мерци і забави в „лубок**. Острим полемічним тоном, що при¬ 
гадує трохи староруські „слова“ і „посланія“ і характеризуеть 
ся вже самим заголовком: Дикая забава „лубокь**, визначаєть ся 
дальша подібна статя священника К. С—ча (Подольскія Епар- 
хіальння В’Ьдомости з 16 мая 1898, N0 19—20, стор. 492 — 
496), в якій по описі „дубка1* і інтересних звістках про тери¬ 
торіальне його поширене, подають ся всілякі способи, як його 
усунути з уживаня, правдоподібно з огляду на розпоряджене 
Подільської духовної консисторії з 6 марта 1898 р. Бід сих 
обох статей різко відбиває научним трактовавєм справи неве¬ 
лика розвідка свящ. Витал'ія Шероцького: Народиш игрн при 
покойниках’ь (Православна Подолія. Еженедільника Подольской 
єпархій. Камен. Подольск. 1908, ч. 36, стор. 757—761); автор 
послугуеть ся тут порівняним матеріалом і стараеть ся дати на- 
учне пояснене забав при мерци. 

До закордонної України відносить ся вкінци статейка Хр. 
Ящуржинського: Остатки язнческихь обрядовг, сохранившіеся 
вь малорусекомг погребеніи (Кіевская Старина 1890, І, стор. 
132), в якій згадуеть ся рідкий вже пережиток веселити ся, 
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співати і грати на похоронах, що давнїйше був в уживаню 
в селі Підвисокім, київської Губернії. 

Перша праця з докладним описом посижіня і забав при 
мерци появила ся щойно в 1889 р. з під пера В. М. К[озари- 
щука] в часописи „Наука" у Відни п. з. Изь буковинских-ь кар- 
патскихг торг. Автор присвятивши окремий розділ похоронним 
обрядам1 буковинських Гуцулів і згадавши тут (стор. 359—360) 
коротко про забави при мерци, звані „грушкою", уважав конеч¬ 
ним ще раз до них повернути і обговорив їх незвичайно до¬ 
кладно в IV розділі, затитулованім „Игрушки" (грушки) (стор. 
596—605). Збірка Козарищука належить до найбогатших в тім 
напрямі і містить описи 22-ох ігрушок. 

Проф. Р. Кайндль згадав про „лубок" досить загально 
в цитованій вже праци: Біе КиІЬепеп іп йег Виксгтпа (стор. 
71); за те в пізнїйшій праци: Біе Нигиіеп (Відень 1894) спи¬ 
нив ся довше над гуцульським посижінем і подав опис 6 забав 
(лопатка, огарчика, вугля, жмурка, грушки і короля грати). 

Девятьдееяті роки XIX ст. принесли кілька розвідок з угро- 
руським матеріялом. Статї: Лопатки. Народнне забавки вь Бе- 
регсконт. комитатк, вь Стройні, що була поміщена в Унгвар- 
ськім Мксяцеслов’і на 1892 рік (Унгвар 1891) я не міг ніде 
дістати; збірочку забав, видруковану в Унгварськім Листку за 
1892 рік (стор. 184—5, 209—211, 220—221, 234—235), 
з описом 1) Лопарьки або лопатки, 2) Мельницї, 3) Діда і баби, 
4) Жида, кози і цапа 5) Грушки, 6) Головеньїш і 7) Ниточки, 
зробив доступною для ширшого загалу В. Гнатюк, нередруко- 
вавши її в Зап. Наук. Тов. ім. Шевченка 1912, т. ХІДНІ, 
в статї: Угро-руські духовні вірші (стор. 112—116). Разом 
з ними оголосив він і власні описи шістьох инших забав: Дїдо, 
Сусіда бавити ся, Везти сіль, Шийку бити і Лопатку бити (стор. 
116-118). 

Дуже подрібний опис забав при мерци подибуємо в ано¬ 
німній розвідці, поміщеній у віденській „Науці" за 1893 р. 
п. 8. Обь Угроруссах'ь. а то у розділах Похорони, стор. 21 — 
22 і Опроводь, стор. 22—27. Дуже докладно описано тут за¬ 
бави: Лопатки, 0провід і Жида, а крім того згадано про пере¬ 
важно невідомі забави в Торг, Купців, Ізводктеля, Шута, Тур- 
ню, Мельника, Діда і бабу і Панщину. На забави при мерци 
звертає увагу і Юр. Жаткович в статї: Замітки етнографічні 
з угорської Руси (Етнографічний Збірник, II, Львів 1^96, стор. 
24 -26) і подає опис забави в Бабу і діда та в Опровід з за- 
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міткою, що таких забав бував тільки, „що з них можна ділу 
книжку списати®. 

Обширна праця кс. Мрочка: Йпіаіупзгсгугпа (Рггедусхіпік 
пайкову і Іііегаскі, 1897, XXV) не поминає забав без згадки. 
Крім загальних заміток про посижінє маємо тут описи „лубка® 
і забави в „пана® (стор. 590). 

„Обличительний“ характер має допись про „непрнличнни, 
навіть опаснни, страшиш, а иногда и мерзеннни вабавн моло- 
дежи и старшихх®, поміщена певно кимось з священиків у львів¬ 
ськім москвофільськім тижневнику „Русское Слово® (1898, ч. 3) 
8 тою самою цїлию, що висіле згадані статї Ланевського і К. 
0—ча в „Подільських Еиарх. Відомостях®. Але і тут можна 
виловити інтересні матеріали (як пр. загальна характеристика 
забав, забава в „Смерть® і т. д.). 

Про „свічене® в Белелуїгснятинського повіта, подає звістку 
Б. Грінченко у збірці: Изг усть народа (Чернигів 1900). 

Найбільше число „играшок при грушці® подає В. Шухевич 
в третім томі „Гуцульщини® (Матеріали до укр.-руської етно- 
льоїії, т. V, стор. 243—247) і описує отсї забави: Зайиц, ІЩ- 
кало-сосбкало, Коза, Сорока, Білиця, Стільчик, Діди, Двірник 
і джурйт, Перстенец, Огарчик, Скіпка, Виса, Піжмурки, Вуглик, 
Млин, Вірменин, Склівка, Пец, Гліг, Королі, Солімка, Обручка, 
Трюхан, Вогонь. Описи Шухевича короткі але цілком зрозумілі. 

Ілісі ресгепігупзкі Осипа Шнайдра (Ьші, 1907, XIII) при¬ 
свячує посижіню небогато місця; всеж таки згадуєть ся тут за¬ 
бави в „прочохана® і „перстінце®. 

Найбільше жниво принесли одначе аж остатні роки, коли 
наслідком випрацюваного мною „Квестіонаря в справі збираня 
похоронних звичаїв® і особистих заходів Гнатюка і моїх викли¬ 
кало ся близше заінтересоване похоронними обрядами і звернуло 
ся між иншим і більшу увагу на забави при мерци. Наслідком 
того появив ся ряд дуже докладних і обширних описів, які 
Етноїраф. комісія видала в 1912 р. як 31 і 32 том Етногра¬ 
фічного Збірника під редакцією В. Гнатюка. Крім моєї статї: 
Українські похоронні звичаї й обряди в етнографічній літера¬ 
турі. Огляд студій (стор. 133—173) і бібліографія (українських 
похоронних звичаїв і вірувань у душу та позагробове житє) 
(стор. 174—202) уміщено тут 20 описів похоронних звичаїв 
а в тім отсї описи, в яких узгляднено і забави при мерци: 
І. Т. Перейми (учителя) з села Ропвцї Руської, горлицькогб 
пов. (стор. 205) з 2 забавами; II. учит. 0. Яворського з ясель- 
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ського пов. (стор. 210); III. 0. Охримовичівної з Волосянки, 
скільського пов. (стор. 227—229), з 10 забавами; ІУ. учит. А. 
Онвщука з Зеленицї, надвірнянського пов. (стор. 235, 287, 
238—244) з 20 забавйми; У. селянина П. Шекерика-Доникова 
з Голов, косівського пов. (стор. 264—280), з 21 забавами; VI. 
учит. Петра Дудека з Голов (стор. 288—289); VII. учит. Мих. 
Кузьмака з Жабя-Маїури, косівського пов. (стор. 291—297), 
з 16 забавами; VIII. Ол. Кисїлевської а Товмачика, коломий¬ 
ського пов. (стор. 300—ЗОЇ), з 4 забавами; IX. учит. Ос. Ми- 
хайлецького з Тростяндя, снятинського лов. (стор. 810—311, 
314), з 3 забавами; X. 0. Ракової з Раранча, черновецького 
пов. (стор. 340—342), з 5 забавами; XI. учит. І. Бордейного 
з Молодїєва, черновецького пов. (стор. 350), з 3 забавами. 

Бкінци треба згадати, що забави при мерди увійшли і в на¬ 
ше красне письменство. В остатнім оповіданю Мих. Коцюбин¬ 
ського з гуцульського житя: Тїни забутих предків (Київ—Львів 
1913) прегарно а заразом надзвичайно вірно змальовано образ 
посижіня при мерци враз з голосїнями і забавами: в зайця, на 
ким висиш, млина і в грушку (стор. 62—66). 

Забави при мерци доховали ся нині не на цілій україн¬ 
ській території а тільки в менше доступних околицях західної 
України. Після до тепер пороблених записів і моїх власних 
студій та пошукувань, збираних в части підчас етнографічних 
подорожий в рр. 1904—1906 і 1912, в части при помочи 
квестіонарів і листів, можна вже досить докладно зазначити те¬ 
риторію, на якій доховали ся в чистім виді первісне сторожене 
при мерци „посижінек і забави при мерци. Бона зачинає ся на 
самій західній етнографічній границя і тягне ся безпереривно 
по обох боках Карпат аж до румунської етнографічної границі, 
обіймаючи з малими виїмками на самих долах усїх Лемків, Бой¬ 
ків, Верховинців і Гуцулів і то так австрійських як і угор¬ 
ських. Забави при мерци доховали ся далі у Підгірян (коло 
Надвірної і Станиславова), Покутян аж майже по Дністер і в ці¬ 
лій майже Буковині від Черемоша, Прута і Дністра аж до по¬ 
лудневої румунської границі. Коло Дністра і Прута переходить 
ся територія до закордонної України і, як знаємо з доносу 
одного місіонара Подільському Енархіяльному начальству *) 
і з статей К. С—ча9) і Шероцького, обіймає мало не ціле ро- 

*) Подольскія епархіальн. В4домости 1898, ч. 19—20, стор. 493- 
*) ,Игра „Лубокь* разпространена чуть-лн не но всей Подоліи^ 
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сійське Поділе, особливо над рікою Дніпром і в повіті гайсин- 
ськім аж до самої молдаванської етноґрафічної границі. О скільки 
ся територія захоплює австрійське Поділе а також і Волинь, іщь 
взагалі визначаеть ся богатьма старинними чертаии, можна би 
сказати щось певного аж по переведеню умисних розслїдів. 

Очевидно, не на цілій зазначеній тут території, грають за¬ 
бави при мерци однакову ролю в похороннім обряді. Найбільше 
значіне мають вони в гірських прикарпатських околицях, а осо¬ 
бливо у Гуцулів, і тому звідси маємо найбільше число ріжних 
вабав. Чим дальше від гірського осередка в доли, тим менше 
вначіне цілого посижіня і обрядових забав і "шм менше родів 
забави. Так приміром зазначуе Перейма з Ропицї, що „забави 
устроюють лише в темнїйших селах", особливо глубше в го¬ 
рах, а „в селах бдизше світа, особливо міста, нема жадних за¬ 
бав, не грають у карти, заховують ся поважно" (Етн. 36. с. 205). 
Коли деякі гірські села знають і по кількадесять забав, то на 
Підгірю їх число рідко коли переходить 5—10, а на долах і на 
Поділю сходить навіть звичайно або до 2—3 забав, або вкінци 
до самого лише „дубка". Так приміром великий простір росій¬ 
ського Поділя і Бесарабії вдоволяєть ся одним однїським „луб¬ 
ком" а зрештою знає хиба забаву в карти. 

Для поясненя територіяльного розпростореня нашого звичаю 
важно зазначити місцевости (і повіти), з яких або маємо записи 
вабав або про котрі знаємо, що в них ще бавлять ся при мерци. 
Місцевости сі їрупуємо йдучи із Заходу на Схід. 

Іемківщина: *Тарнавка коло Ганчової, гордицькогп 
пов*), Ропиця Руська, горлицького пов. (Етн. 36. XXXI— 
XXXII, 2 забаві, з зазначення, що забави при мерци знані 
і деінде по темних селах і в горах!, ясельський пов. (Егн. 36. 
210) а). 

Бойківщина: *Бориня, турчанського пов. (З забаві), 
*Іавочне, стрийського пов. (8 забав)3), * Волосянка, скільського 
пов. (15 забав)4), *Хащоване, скільського пов. (4 забаві), *Го- 
ловецько, скільського пов. (9 забав), * Славсько, скільського пов- 

*) Місцевости, з яких маю власні або взагалі- рукописні звістки, 
зазначені звіздою. 

8) Записав уч. О. Яворський в Яслї без докладнїйшої льокалїзашї.. 
®) 4 записав я, а 4 згадують ся у Пачовського: Похоронний об¬ 

ряд, стор. 21. 
*) 10 забав описала Ол. Охримовичівна (Егн. 36. 227—228), а я 

сам зібрав 5 забав, неагаданих нею, і 3 забаві, описані в ЇЇ збірці-. 
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(17 забав), *Підгородцї, скільеького пов. (2 забаві), *Крушель- 
нидя, скільеького пов. (1 забава)х), * Синевідсько вижне, стрий- 
ського пов., *Побук, скільеького пов., *Бряза, долинського пов., 
*Ілеме, долинського пов. (1 забава), *Княжівське коло Рожнї- 
това, долинського пов., * Перегінсько, долинського пов, (6 за¬ 
бав)2), *Ясїнь, калуського пов. (1 забава), *Присліп, калуського 
пов. (1 забава). 

На долах: *Угерсько, стрийського пов. (5 забав), *Довге 
Калуське, калуського пов. (?) 

Гудульщина (враз з Підгірем і Покутем): Зеле- 
нидя, надвірнянського пов. (20 забав) (Етн. 36., 237), Жибі- 
вець3), Делятин, надвірнянського пов.3), *Микуличин, надвір¬ 
нянського пов., * Камінне і * Волосів4), надвірнянського пов. 
(2 забави), *Братківдї, станїславівського пов.5), Пепеніжинщина 
(2 забави)6), * Коломия 7), * Коломийщина (взагалі)8), Гудульщина 
взагалі9), Товмачик, коломийського пов. (Етн. 36., 800—ЗОЇ, 
4 забави), Голови, косівського пов. (Етн. 36., 266 -277, 21 за¬ 
бав), Жабе-Маіура, косівського пов. (Егн. 36., 292—297, 16 
забав), *Жабе, косівського пов. (7 забав)10), *Криворівня, ко¬ 
сівського пов. (10 забав) “), Тростянедь, сняіинського пов. (Етн. 
36., 310—811, 2 забави), Белелуя, снятинського пов.12), Чор- 
товедь, городенського пов. (1 забава)13), Космач, косівського 
пов.14), Ясенів гор., косівського пов. (1 забава)15). 

О Після заяви о. Здерковсг.кого „свічене" з забавами знане в ці¬ 
лій Скільщинї (ЗО. VII. 1903). Се видно зрештою з розкладу виеше ви¬ 
числених сіл. 

8) 5 забав записав Г. Кузь, одну записав я від дра Зїлинського. 
8) Гляди А. Онищук (Егн 36., 237). 
4) Виходять з уживана. 
8) Три остатні села вже на долах. 
®) Згпаісіег, Ьисі ріесгепійуйзкі. 
7) Інформація І. Туринського. 
8) Заиисано 30/7 1903 від пані Здерковської. 
9) Шухевич, Гудульщина (22 забави); С. Вітвицький, О Ни- 

сиіасії (І вабава); М. ІІачовськин, Похоронний обряд (12 забав); Ше- 
керик—Доників, Етн. 36., стор. 252 (в цілих наших горах); Каіпйі, 
Біе Нигиіеп, стор. 12. 

10) Із збірки о. М. Мосори. 
п) 6 забав записала В. Волинська, а 4 забави описані в „Тінях 

забутих предків" М. Коцюбинського. 
12) Грінченко, Ваг усть народа. 
18) КоІЬег^, Рокисіе І, 215. 
14) Шухевич, І\цульщина, III, стор. 248. 
,6) КаіпіІ, Нигиіеп, стор. 12. 
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Поділе: Устєчко, чортківського пов. (1 забава)1). 
Буковина. Гуцули: Загальні звістки у Кайвдля (Ни- 

гиіеп) і у В. К[озарищука] (Изь буковинскихь горь). 
На долах (півн. Буковина): * Загально у повітах ви- 

жницькім, вашківськім, кіцманськіи і черновецькім, а з окрема 
в селах: *Глиниця, вашківського пов. (З забави), *Барбівцї, 
* Калинівці, *Чорторія і *Карапчів, вашківського пов. (З за¬ 
бави), *Ошахлїби, * Неполоківцї, * Пядиківцї, * Зеленів, * Бер- 
гоиіть, * Дубівці, *Іужанн, *ПІииинці (по 3 забави), кіцман- 
ського пов., Раранче, черновецького пов. (Етн. 36., 341, 5 за¬ 
бав), Мелодія, черновецького пов. (Етн. 36., 350, 3 забави) 
і *Кучурів Великий, черновецького пов. (1 забава). 

В полуди. Буковині: *їліг, їурагуморського пов. (6 забав). 
Угорська Русь: Загально у Жатковича (Етн. 36. II, 

23—25, 2 забави) і в статі' Обь Угроруссахь (Наука, 1893, 
4 забав). 

Жеики: Іяборські (Кралицький, 2 забави). 
Бойки: Ворочів, уніварської столиці (6 забав)2), *Іиси- 

чое (1 забава) і *Кушниця (1 забава), Отройна, берегської сто¬ 
лиці (Унгварський Місяцесловг на 1892 р.). 

Гуцули: Мараморощина загально3), Терешул і Дубове, 
марамороської столиці (6 забав)4). 

Російське Поділе. Загально6). Гайсинський повіт6), 
околиця Каменця 7). 

Бесарабія. По Дністру, загально 8). 
Забави при мерци мусїли колись обіймати більшу терито¬ 

рію, але нині вони зникають дуже скоро і уступають місце по¬ 
важним церковним співам. Навіть у зазначенім висше прикар¬ 
патськім шматі землі стрічають ся вже села або і цілі округи, 
де забави при мерци відомі лише з назви, або і цілком забули 
ся. Не знайшов я їх приміром у Щавнику, новосандецького пов., 

*) В. К. О руско народних^ звнчаяхь. V. Лубокь (Сборникь 1857, 
ч. 13, стор. 98—100). 

2і Гаатюк, Угро-руські дух. вірші (Ззп. Н. Т. іи. Шевч. ХЬУІІ, 
стор. 110—118). 

8) Уніварський Листокг, гл. Гяатюк, стор. 112; Обь Угро- 
руссах'Ь, стор. 22. 

4) ІЬіЛеш і Гн.ітюк, стор. 113—116. 
б) Гляли висша стор. 7. 
6) Швроцкій, ор. сії., стор. 757. 
7) К. С —чь, Дикая аабава „чубок’ь", стор. 493. 
*) ІЬііІет, стор. 493. 
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в Ганчовій, Смереківцях і Гладишові, горлицького пов., не зга¬ 
дує їх о. М. Зубрицький *) в описї похоронних звичаїв і обря¬ 
дів у Мшанци і еусїдних селах старосамбірського і турчанського 
повіта, анї о. І. Кузїв2) в описі похорону в Дидьовій на Бой- 
ківщинї, не знає про них і Д. Іепкий3) в своїх численних 
статях про житє підкарпатських Українців з околиць Дрогобича 
і Самбора, а над Прутом на Буковині не стрічає їх анї Куп- 
чанко4) анї П. Руснак з Саиушинаб), хоть забави в тих око¬ 
лицях доволі розширені6). Такі острови стрічають ся тепер чим 
раз частїйше і будуть все більші. Одначе і тут не завадить 
бути осторожним у заперечуваню уживаня забав при мерци, бо 
практика показує, що не всі інформації цілком певні. Треба чи¬ 
слити ся з тим, що богато інформаторів не знає про звичаї, які 
труднїйше заобсервувати, а ще більше інформаторів, що з ріжних 
причин не хотять казати всього. Інформації священиків не зав- 
сїди певні і повні, бо люди криють ся з своїми обрядами перед 
ними. З моєї подорожі знаю приміром факт, що місцевий свя¬ 
щеник, щоб представити себе добрим душпастирем, заперечив 
істнованє забав (його жінка хвалила ся навіть тим, якби якою 
заслугою), коли противно селяни признали ся до забав цілком 
отверто, лише заявили, що криють ся з тим перед пан-отцем, 
бо грозив. Свящ. С. Вітвицький згадує в своїй праци про Гуцулів 
лише загально про дві забави, коли в инших описах Шухевича, 
Овищука, Шекерика-Доникова, Козарищука і ин. маємо їх не¬ 
звичайно богато. І дяки, що найліпше знають похоронні обряди, 
не завсїди радо подають відомости. Селяни переважно нерадо 
дають інформації про „заказаві“ звичаї, боять ся можливих 
прикростий і не хотять, щоб з них сміяли ся чужі. Приміром 
у Велдїжи ніхто не хотів менї розказувати про забави при мер¬ 
ци. За те радо розповідають яро своїх сусідів. 

Сей стид і страх признати ся до забав при мерци похо- 

*) Етн. 36., 211 і д. 
*) І. Кузівь, Жите-буте, звичай и обичай гбрского народу 

(Зоря 1889). 
3) Д. Лепкій, Похороннй звичай (Зоря 1883), ІІро небіщикбв'Ь 

(Зоря 1890,) і т. д. 
*) Купчанко Гр., Похорони на Буковині і инші статї, цитовані 

в моїм огляді (Егн. 36., стор. 145—6). 
5) Етн. Зо., стор. 365. 
6) Позитивно знаємо, що забав при верни не знають у Бербівци, 

теребовельського пов. (Етн. 36., 374), на Холащинї і Підіїсю (Етн. 36., 
стор. 385). 
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дить звідси, що наші священики здавен давня виступають проти 
„лубка", уживаючи до того не лише порад і просьб, але декуди 
давіть грозьб і церковних кар. 

Тут лежить головна причина, чому забави при мерци чим 
раз більше затрачують ся. 

В Кранпній на Лемківщинї були колись забави в загаль¬ 
нії уживаню, але скасував їх парох, о. II. В Побуцї ясьвічене“ 
ще е, але його тепер занехують, „бо єїомосць викорінюють4'. 
II. ПІекерик з Голов каже, що „теперішними часами, вид коли 
проти сих забавий виступили були владики, котрі ходили суда 
по наших горах, Шиитицкий, а найгирше Хомишин, зачели були 
попи и дейкі попивскі пидлизні заказувати сї забави“ (Егн. 36. 
266) і „навіть лучили си такі випадки, шо пий ни хотїв ити 
на похорон, єк ему хто сказав, шо там били грушки, або вкі 
забави робили" (Етн. 36. 278). 

Цілий похід проти „лубка" зроблено на російськім Поділю. 
Висилають ся окремі місіонарі, священики роблять урядові до¬ 
носи, а консисторія виступав навіть з окремим циркулярем і роз- 
порядженєм (6 марта 1898). В. Шероцький згадує не лише цер¬ 
ковні проповіди проти „лубка", але і „адміністративні переслі¬ 
дувана" (Народння игрн при повойниках^, стор. 757). К. С—чь 
пише окрему статю про „дикую забаву „лубокг" (Под. Епарх. 
ВВдом. 1898, с. 492—496) і виповідає війну „лубкови“, дору¬ 
чаючи духовенству впливати на своїх прихожая при помочи 
церковно - парохіяльних шкіл і „собесЬдованій"*) в церкві 
і в школі і даючи їм практичні поради, як переконати нарід, 
щоби кинув свій старий звичай. Про нищене сего звичаю з боку 
духовенства довідуємо ся вже й з давнїйшої статї свящ. Жанев- 
ського: Сопоставленіе смнсла и существа обрядові и таинстві 
в Под. Епарх. Віідомостяхі (стор. 330). Довідавши ся при¬ 
падково від сусідів, що в його селі бють „лубка", „возмутился 
духі" його, „такимі неслнханннмі дотолі безчинством^", що він 
зараз взяв з собою сторожа церковного і візника і пішов до 
хати, де лежав мердець, щоби „задержать хотя одного и узнать, 
чьи то хлопцн такі безчинствовали". Не зловивши нікого і при- 
стидавши „полунощннх'ь пьяниць" — каже о. Жаневський: „на 
слідующій день я им’бл'ь обильннй матеріалі, по поводу „лубка" 

*) „На такпхь пменно собесідованіяхі и слідуеть поставить нер¬ 
вів всего вопрось о ликости и неумістности игрн Ві „лубокі" ВЬ ТОМІ 
долі, гді єсть усолшій или усопшая“ (стор. 495). 



114 Зеноп Кузеля 

и тунеядства на „похоронах^”, для пастнрскаго обличительнаго 
слова с% дерковной каеедрн, и. сь той порн не бьють „лубка”. 

Другою причиною заниканя забав при иерци був зріст гра- 
мотности і просвіти між нашим народои і тому не даром деякі 
етноїрафи*) виразно зазначували істнованє забав при мерци 
тільки в темних селах. 

Третою, не маловажною причиною були вкінди економічні 
обставини. Похорони а особливо принятя підчас посижіня і ко¬ 
машні звязані ще до нині з великими видатками. До мерця 
кождий має приступ, а кождого треба приймвти і їдою і горів- 
кою, якої відходять ділі ведра. І. Біньковський обчислив у 90-х 
роках, що похорони коштують 15—°25 рублів, і ся сума певно 
не зависока і не обіймає оплати священика2), дяка, паламара, 
гробаря і т. д. Галицькі похорони стоять далеко дорожше і тому 
не даром на селі кажуть, що мерці забирають з собою нивку за 
нивкою. Наслідком того зачинають тепер обмежувати не тільки 
видатки, але й самі обряди. Де не дають богато горівки, там 
вараз менше гостий, тай нема кому робити забав3), а де ще 
соромлять ся зривати з старою гостинністю, там — як каже 
І. Біньковський —„стараются, какь можно скорше сбнть покой- 
ника сь хатн, похоронить его, чтобн какь можно скорше нре- 
кратить и сократить совершенно лишній расходь водки” *). Свящ. 
Ланевський б) також констатує про рос. Поділе, що „селяне раді 
би збути ся із хати своїх покійників і в один день, якби то 
було можливо”, а вже другого дня не дадуть священикови спо¬ 
кою і домагають ся похорону, бо „нима звидки тримати, світло 
коштує”, а властиво не так те, як угощене, за яке по шию за¬ 
лазять в довги. Про Холмщину зазначив Кольберї вже давно, 
що звичай давати горівку устав наслідком подорожіня горівки 
(СЬеІшзкіе, І, 182). 

*) Гл. Тимко Перейиа в Етн. 36., стор. 205. 
*) В лубенськім пов. обчислює Милорадович похоронні видатки на 

6—20 рублів (стор. 169). На Лемківщинї беруть священики від 40 К 
в гору до 200 К (Етн. 36., стор. 206), в Самушинї на Буковині платить 
ся за похорон від 5-40 К (Етн. 36., стор. 365), на Гупульщинї пла¬ 
тили по 150 левів, „а шє и до сегодня платє по сто левив за похорон* 
(Голови, Еін. Зо., стор. 263). Ііро кошти похоронів у давнину (з XVIII в.) 
гляди статі цитовані в моїй статі (Етн. 36., стор. 171). Про високі 
оплати в давних часах на Гуцульщинї: Каіпсії, Раяіегзіжо і ууіегге- 
піа равіегзкіе и Нисиїому (ЬшІ, II, 1897), 203. 

*) Разорнтельннй обнчай, стор 248. 
4) Сопоставленіе, стор. 330—331. 
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Сі коштовні принятя знані не тільки у нас, але і у инших 
народів, а в середновічних часах та з початком нових часів 
буди в уживаню в цілій Европі так, що аж власти му сіли проти 
того виступати х). Для прикладу наведу, що ще в XIX ст. мусів 
каринтийський сойн займати ся справою заборони, зглядно об¬ 
межена частунків при посїжіню і комашнях2). 

Економічні причини викликали зрештою і богато инших 
обмежень і змін у наших народних звичаях. Давнїйше примі¬ 
ром, коли хто умер у селі, ніхто не брав ся до роботи3), по¬ 
тім перейшов сей обозязок тільки на сусідів4), а нині додер¬ 
жує його лише найблизша родинаб). На Великдень мертвих 
перше взагалі не вільно було робити, „щоб не накликати гніву 
померших“: тепер ніхто не відказує ся від роботи 6). Домовину 
робили давнїйше також за дармо, приймаючи за се тільки ча- 
стунок і звичайні дарунки, а нині і за се треба заплатити7). 
За копанє гробу — як кажуть у Волосянці — гроші не годить 
ся брати 8) і тому гріб копає якийсь чоловік за горівку та хлї- 
биня; „але тепер сут уже гробарі еннбстайні, то берут гроші“ 
(Етн. 36., стор. 227)9). 

В Ошихлїбах від яких 15 літ зачинають переводити ся 
габави при мерци наслідком заразливих недуг, через що власти 
ваборонювали забави (Мацїєвичівна). 

г) Дрібна загонова шляхта з околиць Гуща сходить ся до мерця 
цілим селом і винісши мерця до сїний пе і засідає через цілий час, доки 
в що їсти. Для того забивають вола, свиню, кількоро овець і беруть 
20—30 Гарців оковити: варять при огни під голим небом (КоІЬегд, 
СЬеІтзкіе І, 183). — Нотеуег, Бег Бгеіззщзіе, 159. Війтті; Тоїеп- 
Ііесіег, 156; Руска Рада, 1900, III, 210—211. 

*) Мигко, Баз 6гаЬ аіз ТізсЬ (ІУбгІег ипД ЗасЬеп, 1910, II, 
стор. 140). 

8) Мнлорадовнч, Сборникг малор. п4с., 168. 
4) Етн. 36., 207, 342, 299. Тбрреп, АЬегдІаиЬе, 106. Вагіеіз, 

\7аз кбппеп біе Тоїеп, 118. 
5) Етн. 36., 204. Ьагаг, Зййгитапеп, І70.~Р еіго Vіс, 2ар1апе 

(2Ьогпік V), 297. Меуег, 01. Уоікзк., 270. 
6) Доманнцькнй, Народній календар у Ровенськім нов. (Мат. 

до укр. етн. XV, стор. 66). Ко1Ьег£. СЬеїшзкіе, І, стор. 142. 
7) Етн. Зо., 215 (Мшанець); 311 (Тростянець); 343 (Раранче); 

Козарищук, 361. Трудн Чубинського, IV, 706 (даром). 
8) Етн. 36., 364 (Самушин). 
9) Етн. 36, 264 (Голови: грабар копає гроби в ціні від 1—14 

корон і харч в додатку); ЗОЇ, 376 (Вербівець). 
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У. 

Огляд забав при мерцях „ігрушок“. 

Число забав, уживаних при мерци на посїжіню доволі ве- 
лике і виносить по моїй зіставленим трохи понад сотку, не вчи- 
сляючи в те значне число відмін, які нераз можна би вважати 

-за окремішні забави. Майже всі ті забави описані менше або 
більше докладно і лише кілька знаємо тільки з самої назви. 
Деякі з них відомі нам у найменших подробицях і знані в кіль¬ 
кох або й кільканацятьох описах: инші знов виступають спо¬ 
радично в невеличкім числі описів. Мимо великого числа опи¬ 
сів їх спис ще певно не повний, і при дальших розслїдах може 
побільшити ся. Ю. Жаткович згадує приміром в Замітках з угор¬ 
ської Руси, що їх так богато, що можна би з них списати цілу 
книгу, а крім того богато місцевостий ще взагалі не просдїджено. 

Богацтво забав при мерци вийшло на яву щойно в остат¬ 
ніх роках, так що більшість описів цілком нового походженя. 
Навіть мої власні розпити принесли ще 14 цілком невідомих 
забав. 

Ріжнородність іграшок при мерци так велика, що трудно 
їх піддати якомусь подїлови. Маємо тут останки обрядових за¬ 
бав, забави з наслїдуванем звірят, забави з суспільно-політич¬ 
ною закраскою, станові забави (хліборобські, скотарські, ремі¬ 
сницькі), пережитки старих воєнних ігрищ, проби пописів зруч- 
ности, справдішні змагові вправи, старинні і молодші гуртові 
забави, пригадуючі в дечім ягілки, парубоцькі забави, дівочі 
і дїточі ігри, а вкінци, хоч у невеликім числі навіть модерні 
гри, звісні з кругів інтелігенції. Деякі забави мають певну звявь 
з похоронним обрядом і на них ¥и звернули вже попереду 
увагу; ще більше таких забав, які могли мати обрядове значіне, 
як приміром забави з світлом, водою, солию, яйцем, вугликом, 
вороженем і т. д.: вони могли мати оборонне значіне проти ду¬ 
хів а може і проти самого мерця. Одначе ті розслїди не за- 
всїди певні і завели-б нас за далеко, тому обмежимо ся тут до 
загального зіставлена забав, відкладаючи докладне обговорене 
подробиць до планованого корпусу українських ігор і забав. 

Забави уїруповані так, що подібні змістом стоять коло себе, 
а далї наперед йдуть забави з певним або можливим обрядо¬ 
вим значінєм, відтак гуртові забави мужеські і жіночі, а вкінци 
забави зручности. Усюди на перед йдуть більше знані і попу¬ 
лярні забави. 
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1. Діди1). Дід і баба голосять перебрані над мерцен. 
В Волосянци дід убиває бабу і над нею голосять. Зап, в Гу- 
цульщинї (Шухевич, V, 245; Криворівня, рук.) і на Бойківщцнї 
(Волосянка, рук.). Муж2). 

2. О провід, сжерть (Годовецько). Наслідуване посижіня 
і похоронного обряду. Одне кладе ся на лаву і вдає мерця, зК 
брані голосять схіщні голосїня, піп каже снішну проповідь 
і т. д. Зап. на Угорщині (Жаткович, II, 25; Обь Угрорус^ 
сах-ь, 22) і Бобківщині (Головецько, рук.). Знана на Угорщині 
(Шізіоскі, 18—29; БоЬзіпвк^, 155). 

3. Лубок, лопатка, лопарька, дранични, грушка, пран- 
ийк, канчуки, шишак, лещук, шибку бити, чесати коні, йти на 
кукану, генбас, гамбас, прочохан, чушка, шило. 

Один жмурить у короля, пана, корови на колінах і його 
бють лопатою, лубком, палицею, пранником, канчуком, грушкою. 
Як відгадає, хто ударив, йде на його місце той, що ударив. 
Зап. у ріжних сторонах так, що забава загальна. Деінде грана 
мав назву дупак. Мужеська (Товмачив: чисто парубоцька), але 
декуди беруть участь і жінки (Волосянка). И (і г і е 1 а, Маїегуаїу 
еіпсщгайсгпе г шіавіа Корегує і окоіісу (2Ьібг шасі, сіо апіг. 
кгад., X, 1866) 78 (кзщйг); Ьапд, ЗатоЬог (2Ьогпік) ХУЛІ, 
129. 

4. Смерть. Жінка або парубок перебирають ся га 
смерть і викликують (стинають) жертви. Зап. Козарищук, 602; 
Русское Слово 1898; Ьапд, ЗатоЬог, 255. 

5. Р у ж а н а *). Дівчину вибирають за корову, вона вмирає 
і над нею голосять. Зап. на Бойківщинї (Волосянка, рук.). 

6. Чорта. Перебирають когось за чорта. Зап. на Бойків^ 
щинї в Лавочнім, Головецьку, Мохнатім, Волосянці (усе руко¬ 
писне). 

7. Бога і чорта, ангілє кьигнут (Зелениця), тягнене бога 
(Голови), бога тьигнути (Жабе). Перебрані за бога і чорта стають 
в еїнешних дверях і тягнуть ся а своїми людьми, хто переможе, 
бог чи чорт. Коли переможе чорт, то чорти скачуть і тішать ся, 
співають і приговорюють (Волосянка). Зап. в Волосянці' (Етн. 
36., 228), Зеленици (ІЬМ., 242), Головах (іШ., 272) і Жабю- 

*) Докладнійще про ту забаву, дпв. Записки, 121, стор. 208 і д. 
2) ІІри оиисах забав наперед подана головна назва і її варіанти, 

потім опис вабави і її відміни, місце записана і надрукована (рук. = 
в моїх рукописних збірках), хто бавить ся (муж. = мужеська, жін. = 
жіноча, міш. = мішана для обох полів), паралелі і замітки. 

Записки Н. Т. Ш. т. СХХІІ. 8 
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Маіурі (іЬій., 292). Міш. — Трудн Чубинського, III, 65: чорт. 
У Поляків за\убг (КоІЬегд, Ілій. Кіуатуу, І, 1867, стор. 221); 
ЬшЗ, IX вегуа, 256; Рєіготу, Ьий гіеші ЬоЬггупзкіеу (2Ьі<5г 
шасі. (Іо апіг. кг., II), 34. 

8. Тягнуть фарбу. Відміна попередної забави з нада- 
ванєм імен. Зав. в Славсьву (рукоп.) і в тій формі загально ві¬ 
дома на долах, на Україні і у внших народів під назвою фарби, 
краски. — І. Мозгупзка, Кирауїо, 82. Йванові, Игрн Еупьян- 
скаго у., стор. 61, ч. 73 („краски®). V. Когіс, Ргі§огуе (2Ьог- 
пік XIII), стор. 81; Ьап£, ЗатоЬог (2Ьогпік, ХУІІІ), 245. 

9. Вблос мечуть в миску води, а один з присутних 
показуючи, ніби куди пливе волос, обризкуе усїх водою. Зап. 
Козарищук, 598. 

10. Вуглик вішають посеред хоромів і дмухають на него: 
як вуголь кого попече у лице, регочуть ся. Зап. на Гуцульщинї 
(Шухевич, 245, Еайндль, Нихиіеп, 12). 

11. Склівка, горшата смолять (Еозарнщук). Один буцїн 
то присмолює горнець з водою (склянку) до сволока і опускав 
ніж на землю; коли хто схилить за ножем, наливає йому води 
за обшивку. Зап. у Гуцулів (Еозарнщук, 598; Шухевич, 247). 

У Румунів на Буковині знане під назвою: зіісіа ’п §гіпс$ 
(Магіапй, стор. 212—218). 

12. Вогонь. Один закладає другому на голову сїрак і пи¬ 
тає, що видить на світі? Еоли запитаний відповість: горить, 
наливають йому через рукав води. Зап. Шухевич, 247; згадав 
Пачовський, Пох. обряд, 21. 

13. Трюхан, пульпав. До бука навхрест привязують 
шматку, поять її водою, а потім обхляпують нею присутних. 
Зап. Шухевич, 247. Муж. 

14. Солімка. Парубок обіцює солімкою піднести другого, 
каже йому отворити рот і всипає йому сажі із жмені'. Шух., 
247. Муж. 

15. Дох тор а. Один удає вагітну жінку, що родить, а дру¬ 
гий, лїкар, поливає його водою або всипує горячого попелу за 
обшивку. Зап. Волосянка (Етн. 36., 228). В Головецьку доктор 
„в сраку лубком дує“ (рук.). Муж. 

16. Шукає покладок. Еладуть одному яйце під шапку, 
а другий згадує і бє рукою по шапці. Зап. Зеленів (Етн. 
36., 243). 



Забави при мерци 119 

Наслідуване звірят. 

17. Коза. Один перебираеть ся за козу і принаджений 
солию до жінок коле рогами і т. д. Зап. у Гуцулів (Голови, 
Етн 36., стор. 269; Шухевич, 244; Козарищук, 597—598). 
Знана у Румунів: Магіапй, 204. 

18. Жид, коза і цап. Жид веде на ярмарок козу і цапа, 
пасе їх і т. д. Цап утікає між дівчата і жінки, між старі баби 
і доказує, аж хата ходить. Зан. Гнатюк, Зан. Н. Т. і. Ш., 115. 

19. Медвідь. Один перебраний вдав медведа, гонить за 
ялівками (дівчатами), аж трембітою скликані вакарі і бовгарі 
роблять на него облаву і убивають його. Зап. Козарищук, 597. 

20. Біли ця. Середущий парубок-білиця наслідує голос 
і рухи білицї, а стрільці старають ся вдарити його по руці; 
він плює і бе їх по ногах. Зап. у Гуцулів (Шухевич, 244) 
в Головах (Етн. 36., 268), Жабю (Етн. 36., 293). Муж. 

21. Зайиц, продав заяця (Зелениця), зайицьи купувати 
(Жабе). Один продав заяця, а ніхто не хоче купувати і все 
винаходить нову хибу. Зап. у Гуцулів (Шухевич, 243; Козари¬ 
щук. 603), Зеленици (Егн. 36., 238), Головах (іЬі<1., 275), Жа¬ 
бю Маїурі (ІЬИ., 296), Криворівни (Коцюбинський, Тїни забу¬ 
тих предків, 64). Міш. Згадує Пачовський, 21. 

21а. Ружана. Одна перебираеть ся за „корову": її па¬ 
суть, доять і т. д. Зап. в Головецьку (рук.). 

22. Когут1). Без опису. Рук. звістка з Тарнавки. 

З а н я т я. 

23. Вірменин, Жид купець (Голови). Один перебирає ся 
8а Вірменина. їде на двох парубках ніби на кони і купує те¬ 
лиці і ягниці (між дівчатами), пробуючи чи товсті, добрі, дійні 
і т. д. При тім всілякі жарти з дівчатами. Зап. на Гуцульщинї 
(Шухевич, 246), Голови (Егн. 36., 271), Жабе (іЬісІ., 294) (Ко- 
гарищук, 604). 

Гаївка: Верменчуки (Гнатюк, Гаївки, 105) не сто'ігь 8 тим 
у звязи. 

24. Млин, млинка 2). Наслідують млин, мелене муки і т. д. 

х) Про знатне когута (і курки) в похоронних обряіах. про що м. и. 
вгадка у Льва Діякона, див. Срезнвеекій, Святилища и обряди язнче- 
скаго богоолужешя дроввихь Славянь, Харьковт. 1846, стор. 88; Котля- 
ревскій, і р. сії., стор. 86—87. 

2) Про зеачіне міина і млинової воли у турецьких Сербів і в Боснії 
див. Яетребові, Обичаи и повірья турецкихі Сербові, стор 145, 156; 
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Забава знана загально у Бойків, Гуцулів і на Угорщині у всі¬ 
ляких відмінах. Зан. в Зеленици (Етн. 36., 242), Головах (іЬісі., 
267—268), ЗКабю (іЬій., 293), Шухевича (Гуц, 246 з двома 
відмінами), Криворівни (Коцюбинський, 66 і рук. Волинської), 
Обь Угроруссахг, 26, у Волосянці (рук.), Борини (рук,), Під- 
городцях (рук.), Жабю (рук. Мосора). Варіант у Гяатюка; Мель- 
ниця, дїд і баба (ЗНТШ., 113) злучений з забавою „дїд і баба*. 
Муж. 

У Румунів: тога (Магіапй, 205), з Білки на Буковині'. 
25. Везти сіль. Хлопці сидять рядом, представляючи 

сіль, а пани купують сіль і витягають хлопців з ряду. Зап. 
мною у Волосянці (тйгнут соли) і Гнатюком на Угорщині (ЗНТШ., 
117). Муж, Гляди ще ріпу сіяти, 

26. Сіль варять. Двох перебирав ся в кожухи і вивер¬ 
неш шапки, варить сіль, а потім її продає. Зап. мною в Голо- 
вецьку. Муж, 

27. Ріпу сіяти. Хлопці (ріпа; сидять один за другим, 
побравши ся по під скли, а господар доглядає ріпи, сапає її, 
посипає попелом, а потім вириває. Козарищук, 602. У Перегін- 
ську грають подібно ріпки, при чім купець пан вириває па¬ 
лицею по одній ріпці. Гл. низше „баранці41. Муж. 

28. Ткачі. Наслідують ткане, перевертаючи ся скоро 
і бючи ся по черзі в задок. Зап. в Головах (Етн. 36., 272). Муж. 

29. Заладйть прясти, Парубкови припинають фартух 
і кажуть на печі прясти, а тимчасом надходить чоловік „пряхи* 
і бє її. Зап. мною в Головецьку. Муж. 

30. Тешуть дуби. Кладуть по кількох межи коліна, ніби 
дуби і обтісують їх ремінцями на бажане купців, аж усіх обте¬ 
шуть. Тоді кладуть на дворі на санки і три рази обвозять до¬ 
вкола хати. Зап. в Зеленици, 238. Муж. 

31. Коваля. Коваль саджав парубка або жінку на стін, 
кує, зриває підкови і бє в підошви. Зап. у Ропицц (Етн. 36., 
205) і Волосянци (іЬій., 228). Міш. 

32. Роботи. Пан показує роботу, а всі ремісники паль¬ 
цями за ним. Хто змилить, дістає пацу. Зап. в Товмачику (Етн. 
36., ЗОЇ). Магіапй, 198 (Ішупа). 

33. Пана і робітників. Б пана стають на службу най¬ 
мити і наймички і роблять роботи, які пан загадає, за що ді- 

Дничковь, Весенная обр. пісня, 203; Березивь, Хорватія, Славонія, 
Далмація и Воєнная Границя. Спб. 1878, II, 550. 
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стають потім (смішні) нагороди. Зап. Мрочко (Зпіаіупзгсгугпа, 
590), Тростянець (Етн. Зо., 310). 

34. Бесід я з музиками. Гумористичне наслідуване му¬ 
зики на весїлю. Зап. в Зеленици (Етн. 36., 239). 

35. Церков і корчма. Коли в церкві, то молять ся, 
воли в корчмі, то наслідують голоси звірят; когута, бика, вола, 
вівці', пса, кози, вовка, перепелиці, ворони, чайки, пугача, канї, 
шпака, сойки, голуба, дрозда і т. д. Зап. Козарищук, 600. 
В церков бавлять ся і у Волохів на Буковині (Босанче) і в Се* 
мигородї (Магіапй, 203: Мбпазіібґа). 

36. Ножа грають. Доглядач шукає, хто йому вкрав ніж, 
вбитий вістрем у стіл. Зап. Козарищук, 601. 

37. Баранці. Хлопці сидять попід силу, а Злодії їх ви¬ 
крадають. Зап. В Славську (рукоп.). 

38. Обручку вкрадену вишукує ворожбит у злодія і при- 
повідае йому. Зап. Шухевич, 247. 

39. Жида. Всілякі Пригоди жида, як вів коні на продаж. 
Обь Угроруссахь, 23—6. Деякі частини пригадують загально 
ч. 18. 

40. Стрілець полює на дівчата, гінчі здирають з них 
сердаки, а дівчата мусять викупити ся поцілуєм вибраного і об¬ 
мазаного вуглем короля. Зап. Козарищук, 604. 

41. Король і війт. Викидають розколений патик з ко¬ 
рою „квіти“, хто має бути королем а хто війтом. Зелениця (Етн. 
36., 241). Тасама забава у Кайндля (Нигиіеп, 12) п. н. „Короля 
грати" і в Опгахлїбах (рук.) п. н. „Цар і коваль". Пригадує 
забаву „сорока^ у Иванова (Игрн, стор. 38, ч. 33), де щіпкою 
викидають пана, цигана і сороку. 

42. Війт і жебрак. Наслідуване цілого поступованя при 
судженюзлодія. Розправа: війт, заступник, жебрак, злодій, судія, 
адвокат, писар, свідки, гроМ. канцелярія, суд, арешт. Зап. в Зе¬ 
леници (Етн. 36., 239). 

Магіапй, 211 (тапгиііса). 
43. Суд судить опришка і випитує Про його провини. По¬ 

тягають за верету і він паде. Зап. Козарищук, 600—601. Муж. 
44. Гліг. Вибраний двірник засуджує парубка на легкі 

або смерекові буки або на гліг, а король виконує васуд. Зап. 
Шухевич, 247. Муж. 

45. Каса. Виступають війт, присяжний і пан, їм кладуть 
гроші, полїціянти шукають, здирають фанти, відтак лїцитація, 
на Якій треба фант викупити. Каса знана в двох відмінах (каса 
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плодюча) і о найпопулярнїйшою забавою в Головах (Егн. 36., 
272—4, 278), „бо тая в і сміх і жарт, цулованє, тай всї си 
бавє, хто лиш хочє“. 

[Забави товариські. 
46. Діда і баби. Перебирають са за діда і бабу і бавлять 

ся в чоловіка і жінку, виправляючи при тій всілякі штуки. 
Дуже популярна забава, загальна, відома у всіляких відмінах 
або в звязи з иншими забавами. Зап. Волосянка (Егн. Зо., 229), 
Жаба (іЬій, 295), Угорська Русь (Жаткович, II, 24: з забавою 
гусака печуть; Гнатюк, 113: Мельниця, дід і баба; Обь Угро- 
руссахь, 26; Кралицький: ,,дїд“), Козарищук, 603. 

Магіапй, 209—210: Мо§пе§и1й §і ЬаЬа (з Буковини). 
47. Огарчик, огарка, огарок, скіпка (Шухевич), голо¬ 

вонька (Гнатюк), вогник (Молодїево). Запалена скипка обходить 
усіх, в кого згасне, той мусить усіх цілувати. Дуже популярна 
забава зап. в Головах (Егн. 36., 274), Жабю (іЬій., 295), Тов- 
мачику (іЬій., ЗОЇ), Тростянци (іЬШ., 310), Раранчи (іЬій., 341), 
Молодїеві (іЬісІ., 350), Шухевича (Гуц., 245), Кайндля (Нига- 
Іеп, 12), Гнатюка (ЗНТШ., 116). 

Магіапй, 202: Ьшпіпагіса з Бадовець і Босанча на Бу¬ 
ковині. 

48. Королі, Вірменин (Криворівня). Дівки мусять цілу¬ 
вати трох королів, з котрих один поганий, а як не хотять, то 
мастять їх сажею з лоєм. Зап. Шухевич, 247, Криворівня (рук.). 

49. Гусака печуть. „Пан“ обмащений сажею а коло 
нього двох пече гусака, викликуючи по черзі всіх, щоби цілу¬ 
вали ся з „панон“. Дуже популярна забава зап. в Волосянці 
(Етн. 36., 227), Головах (Етн. 36., 269), Жабю-Маїурі (Егн. 
36., 292), у Жатковича (24), Гнатюка (ЗНТШ., 116: дїдо), 
Славську (рук.), Головецьку (рук.), Волосянці (рук.), Хащованю 
(рук.), Їлїтї (рук.), Криворівнї (рук.: королі). 

Магіапй, 214: дазса. 
50. Ниточки. Одна жінка натне ниток, возьме їх по се¬ 

редині в руки а кінці дасть в уста парубкам, дівчатам і т. д., 
добираючи смішні пари. Коли випустить руку, мусять цілувати 
ся, хто має одну нитку. Зап. в Головах (Егн. 36., 276), Жабю 
(Етн. 36., 293), у Гнатюка (ЗНТШ., 116: ниточка), Гдиници 
(рук.). 

51. Загадка або ниточка. З початку ниточки, потім, хто 
не хоче цілувати ся, мусить сказати загадку. Козарищук, 605. 
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52. К о л о т є з, копати керничку (Їлїт). Одно клякає, падав 
в колотєз і просить, щоби його витягнула названа особа. Зап. 
в Головах (Етн. 36., 275), Жабю (іЬісІ., 298), Угерську (рук.) 
і Їлїтї (рук.). П сі 2 і е 1 а, Маіегіаіу еіпо§г. 2 Корегує (2Ьібг 
№Іас1от. до апіг. кгад. 1886, X), 81; Ьап£, ЗатоЬог, 249. 

53. В и с ї т и, вішенє (Голови), шибениця (Товианик), я за¬ 
вис (Криворівня). Одно каже, що висить на тілько а тілько, 
а друге на вазив ратує. Зап. в Зеленеві (Етн. 36., 239), Голо¬ 
вах (іШ., 274), Товмачику (іЬій., ЗОЇ), Шухевича (245), Ко¬ 
цюбинського (64), Криворівни (рук.). 

54. Сусіда бавити ся. Сідають на переміну хлопці 
і дівчата, а один в середині питає ся по черзі дівчат, кого 
люблять. Викликаний цілує ся. Зап. Гнатюк (ЗНТШ., 116). 

55. Полоти грядки. Одна поле грядки і кличе собі до 
помочи хлопця. На кілько грядок поле, тілько разів цілують ся. 
Зап. у Їлїтї (рук.). 

56. Кликати гори у куми. Кого вибере в куми, з тим 
цілує ся. Зап. у Їлїтї (рук.). 

57. Носити мід. Йде від особи до особи і кому скаже 
в ухо: „брінь, брінь”, з тим цілує ся. Зап. у Їлїтї (рук.). 

58. Перстенець, перстень, обручька (Голови). Роздають 
перстенець в зложену долоню, а один згадує. Дуже популярна 
забава, записана в Зеленици (Етн. 36., 243), Головах (Етн. 36., 
276), Молодїєві (рук.), у Козарищука (602), Шухевича (245), 
Шнайдра (Ьші ресгепігуйзкі), Вашковеччинї (рук.). Уживана 
і при инших нагодах, гл. КоІЬегд, Рокисіе, І, 184; Ктуашу, 
І, 223; КоІЬегд, Ьші, 8ег. III, 222; IX, 259; А. Реігст, Ьи<1 
2Іеті БоЬггупзкіе) (2Ьібг шагїот. <Іо апіг. кга^., II); Ьапд, 
ЗатоЬог (2Ьог. га йу., XVIII, 246). 33; подібна ягідка 
„бильце” (Гнатюк, Гаївки, стор. 101). У Волохів: Іпе1и§и1и 
(Магіапй, 201). 

59. Жеребця. Спершу шукають „жеребця” (ніби обручку), 
а в кого знайдуть жеребця, тому завязують очі і кажуть зга¬ 
дувати, хто його вдарив рушником. Зап. в Тростянци (Етн. 36., 
стор. 311). 

60. Пастора. Зап. в Їлїтї (рук.). 
61. Рожі. Без опису. Зап. в Угерську (рук.). 
62. Пташка. Зап. в Угерську (рук), заг. прим. Рєіхоуг, 

Ідій гіеті БоЬггупзкіе^ (2Ьіог, II), ЗІ і СгоІ§Ьктзкі, Сггу, 73; 
Ко1Ьег£, їді сі, X Зег., 326. 

63. Ли сто нош а. Зап. в Угорську (рук.). 
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Забави, сполучені із жмуренем 1 битем. 
64. Бирки. Завязують одному очі і він шукає бирки, що 

йде з рук до рук. Зап. у Волосянці (Етн. 36., 228). 
65. Чьубрик, чуприк. Один в середині вгадує, хто його 

потягнув за чуприну. Зап. в Жабю (Етн. 36., 292) і Раранчу 
(іЬій., 841). 

66. Млинець. Іеїінь жмурить над цебром і вгадує, хто 
його вдарив лопатою. Зап. Бозарищук, ст. 597. Пригадує млин 
(ч. 24) і лубок (ч. 3). 

67. Жмурка, На него* Один жмурить і Мусить вгадати, 

хто на него всів, як на коня. Заи. в Зеленеві (Етн. 36., 241) 

і Головах (Етн. 36., 267). 

68. Піжмурки. Одному завязують очи, кого зловить, той 
його заступає. Зап. Шухевич, 245 і Кайндль, 12. Згадує Па- 
човський, 21. Дуже поза тим популярна забава, звісна під всі¬ 
лякими назвами: жмурка, панаса (Йванові,, Игрн, стор. 2, 52, 

59, 60), чорна (сліпа) корова (Маковей, стор. 140—1). Мило- 
радовичь, Сборник'ь малор. пісень (Сборникь харьк. ист.-фил. 
общ. X, 55). 3. Мозяупзка, Кира^о (2Ьібг шасіотозсі <1о 
апіг. кгад. У), 88. 

69. Сорока, скрепачка (Волосянка). Один жмурить і вга¬ 
дує, хто то вдає сороку. Заи. в Головах (Етн. 36., 268), Жабю- 
Маїурі (Етн. 36., 295), Жабю (рук.), у Шухевича (244), Коза- 
рищука (602) і в Волосянці' (рук.). 

70. Поїана. Двох завязує собі очі, бере в руки повязані 
плати і бє ся, куди попало. Зап. в Жабю (Етн. 36., 295). 

71. Грати бирки. Один кидає бирки; як 4 впаде пла¬ 
зом, то бе всіх „іанчукои“. Зап. в Волосянці (рук.). Биданє 
бирки також в числі 41. 

72. Сосбкало, шукало (Шухевич). Подають по під коліна 
один одному їудз, а той, що в середині, „кіт“, мусить вгадати, 
в кого є. Зап. в Головах (Етн. 36., 270), Жабю (іЬі<3., 295), 
Шухевича (244), Мосори (рук.: теж стільчик), Вашковеччинї 
(рук.). Забава знана і при инших нагодах (Ко1Ьег§, Рокисіе, І, 
191). Труди, III, 96, жгут. У Румунів: сіи§1еа (Магіапй, 196). 

73. Кбса, лиса. Позасідавши кругом лицем до середини, 
де присів „кіс“, подають собі потайки „скрутец“ і бють коса, 
а він має вгадати хто. Зап. в Зелени ци (Етн. 36.; 241), у По¬ 

вари щука (601), в Борини (рук.), Волосянці (рук.: „рукавиці 
шиють серед моста“), Головецьку (рук.: „у квас сїдаєме"). 
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у Гнатюка (117: „шийку бити"), в Каміннім (рук.: „бють кан- 
цурами"). Забава зближена до сосокаха, а в деяких відмінах 
пригадує „лубок*. Мозгуйзка, Кира^іо, 82 (квас). КоІЬегд, Ро- 
кисіе, І, 191; у Мазурів „мг Иза*: ІднІ, III, 882: Реігоиг, 
Ідісі гіеші ВоЬггупзкіеі (2Ьібг шасі., II), 31 і дит. СгоІеЬіош 
зкі, СІгу і 2аЬа\уу, 75 (Ііз). 

74. Гахембеза, глембізи, журавля, крикала. Еорохя чі¬ 
пають ся ххопдї: він бв остатного жердкою, а той утікає і за¬ 
кручує цілий ряд. Зап. в Головах (Етн. 36., 276), Жабю-Ма- 
їурі (іЬій., 296) і Жабю (рук.). 

75. Коваля. Кілько хто викине бичиків, тільки дістає на 
руку ударів. Зап. в Раранчу (Етн. 36., 341). 

76. Стільчик, позич мені стільчика. Чотирох сидить на 
стільчиках, а пятий старає ся захопити місце, коли вони міня¬ 
ють ся ва місця. Зап. в Зеленици (Етн. 36., 288) і у Шухе- 
вича (245). 

77. Кучі. Хлопці беруть ся за шиї, стають один коло 
другого тісно і творять кучу. Довкола гонять свиню і коли вона 
відре ся до середини, то той, хто впустив, стає свинею. Зап. 
в Волосянці (Етн. 36., 228) і Хащованю (рук.). Подібне до 
кота і миші. 

Забави зручности. 

78. Бука тягнуть. Хто кого потягне на свій бік. Зап. 
в Зеленици (Етн. 36., 242). У буковинських дїтий ся забава, 
називаєть ся „кобзлянка" (Маковей, 142). 

79. Кота тягнуть. Хто довше витримає бука? Зап. 
в Зеленици (Етн. 36., 242) і Головецьку (рук.). 

80. Коня. Дужанє, хто сильнїйший. Зап. в Перегінську 
(рук.). 

81. Мурашка. Хто сильнїйший. Зап. в Перегінську (рук.).. 
82. Бите комина, пец, горшків. Вправи патиком, щоб 

не допустити до струченя вбитого ножа. Зап. в Головах (Етн. 
36., 271), Жабю (іЬій., 294), у Шухевича (247): пєц, в Голо¬ 
вецьку (рук.) і Перегінську (рук.: горшків). Ьап^, 251. 

83. Медведя бити. Парубки їздять на собі по хаті і на¬ 
латають ся скинути себе взаїмно з „живого коня*. Зап. їїачов- 
ський, Похор. обряд, 21. 

84. На віблицю скачуть. Зап. в Головецьку (рук.). 
85. Сало тягнуть. Лізуть но дручкови до повали і через 
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вікно скубають солому „сало“. Зап. в Волосянці (Етн. 36., 228) 
і в Славську (рук.: Сало різати). 

86. Яйце бити. Нохин падучи зі сволока мав розбити 
яйце. Зап. у Козарищука, 598. 

87. Булї красти. Ловити були», як паде в гори. Зап. 
в Волосянці" (Етн. 36., 228 і рук.). 

88. Грошик тягнуть з води, керничка. Зап. в Зеле- 
ници (Етн. 36., 242) і у Козарищука (604). 

89. Здоймати губами їрийцар. Зап. в Зеленици 
(Етн. 36., 243). Пор. БоЬпжоІзкі, Ьші ЬшЬіезгочузкі (Ьий, 
І), 216. 

90. Горівку пити. Діставати патиком вемлю. Зелениця 
(Етн. 36., 243). 

91. Звязаний встане (з землі). Зап. в Зеленици (Етн. 
36., 243). 

92. Бараболі". Крутять бараболею під горшком. Козари- 
щук, 604. 

93. Два ножі на однім крейцарі танцюють. Зап. 
в Зелениця (Етн. 36., 242). 

94. Шил а. Сидять з виставленим великим пальцем до гори, 
а один тримав попри се шило. Коли той, що ходить і бв кула¬ 
ком по пальцях, не спостереже шила, то мусить сильно вколоти 
ся, коли трафить на палець з шилом. Зап. в Раранчу (Етн. 
36., 341). 

95. Вовки. Згинав ся прутик в каблучок у виді лука, на 
обох кінцях обвязуе ся ниткою, яка творить тятиву, вкладав ся 
між нитки скалку або патичок, через обкручуване нитка напи¬ 
нає ся і тоді скалка, чи патичок скаче в голову, де звичайно 
застрягне в волосю так, що треба витягати. Притім жартують. 
Зап. в Каміннім (Левицький). 

Без опису. 

96. Олій бити. В Лавочнім (Пачовський, 21). 
97. Ординанц. В Лавочнім (Пачовський, 21). 
98. Гарбуз. Жабе (рук. Мосора). 
99. Дурнішька. Жабе (рук. Мосора). 

100. Панщина (Обь Угроруссахг, 26). 
101. Турня (іЬМ., 26). 
102. Шут (іЬИ., 26). 
103. Ізводитель (ІЬШ., 26). 
104. Торг (іЬШ., 26). 
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Як видно 8 отсего зіставлена, більшість забав виконувть ся 
мущинами, а решта належить до забав мішаних. О скільки ножна 
вносити з записів, чисто жіночі забави належать до рідкостий 
і лише перстенець, сорока, смерть, зааць і ружана належать, 
хоч не виключно, до жіночого репертуару. Малі хлопці мають 
рівнож свої забави (прим, везти сіль) і виконують денекуди, як 
приміром у Перегінську і забави дорослих (канчук, ріпки, коня, 
горшків, мурашки). 

До найпопулярнї&ших забав належать: лубок (понад 40 за¬ 
писів), гусака печи (з 11 місцевостий), коса (7), млин (13), 
діда і баби (7), огарчик (9), бога і чорта (5), перстенець (7), 
сорока (6), купця (4), ниточки (5), продавати заяця (7), висіти 
(6), коза (3 4-1), комина (5), колотвв (4), галембеза (3), сосо- 
кала (5), жмурки і піжмурки (5), король і війт (3), білиця (3), 
опровід (3), діди (3). За те около 50 забав стрічав ся спора¬ 
дично, бо маємо їх тільки в однім описі. 

Дуже тяжко рішити ся, чи деякі забави характеристичні 
для певних територій, бо до того маємо ще за мало матеріялу. 
Все-ж таки і з дотеперішнього матеріялу загально розпросторе¬ 
ними можемо вважати забави: лубок, перстінчнк і забави з би¬ 
тви канцуром у всіляких відмінах. Що до територіяльного роз¬ 
ділу забав, то характеристичними для Гуцульщини забавами 
були-б забави зручности (майже всі), смерть, церков і корчма, 
стрілець, суд, війт і жебрак, вес'іле з музиками і т. д., для 
Бойківщини забави в доктора, сало тягнуть, ружана, опровід, 
для угорської Руси забави з Жидом, для долів забава в пана, 
що завдав робота. Се поназув дотеперішний матеріал, одначе сей 
образ вмінить ся з прибутком нового, який автор просить дуже 
надсилати або на його адресу або впрост Комісії Етнографічній 
Наук. Тов. ім. Шевченка. 

Доповненя до 121 тому. 
До стор. 184: А1. Маікотузкі, Згкісе г гусіа КазгиЬбту \у роту. ка- 

Іизкіт (2іетіа 1913, стор. 407); Мили|>євв|і, Живот Срба са¬ 
лака, 1894, стор. 341; Ьап&, ЗатоЬог (2Ьогпік га паг. 2Іуоі, 

XVIII, стор. 126—138); Ризіе посе. Есііа РІоскіе і Ьот£упзкіе 1898 
(Сга\уеІе к, ВіЬИодгайа Іибогпатузітуа роїзкіедо, ч. 1932, стор. 104). 
Дост. 185: Вігііпдег, Уоікзійтіісйез аиз8с!шаЬеп,409;Т. УУоІІГ, 
УоІкз^ІаиЬеп ипй УоІкз^еЬгаисЬе ап йег оЬегеп ШІїв 1905, 
стор, 196; М. Роуеп, Еіпі^е Зіііеп ипсі беЬгаисЬе аиз Віапкеп- 
Ьеіт (2еіІзсЬгій без Уег. І. гЬеіпізсй - туезірйаі. Уоікзкишіе, И, 89). 



128 Зенон Кузеля 

До стор. 187 і 199 : Неіепа Мигікоуузка, Візкиріе тіазіеСгко (2іетіа. 
1913, стор. 714): при бурмістрі з Мушини (з XVIII ст.) гості 
дві вочі забавляли ся, пили, співали і оповідали смішні оповідана. 

До стор. 190, 183 ; уоп йег 5іеі пеп, Спіег <Іеп Каїигубікегп 2епіга1- 
Вгазіїіепз, 1894, 458 (шум\ 495 (танці і забави при мерци), 497 
(мімічні гри); X ару вин, Згнографія, стор. 199. 

До стор. 190 -191: Гґііг 8 с її ті <11, ЗііЬеп ипй ВгаисЬе йез гита- 
пісіїеп Уоікез Ьеі НосЬгеііз-, ТаиС* иші ТоіепГеіегп (КаграіЬеп, 
Кгопзіасіі 1911/12, стор. 151—2); П а ра ш ке во вь, стор. 393 
—400. 

До стор. 198: Копйгіеііа, Уоікзійшіісіїе Зіііеп, стор. 134. 
До стор. 204: Парашкевов'ь, 384; ІоЬп, АЬег^ІаиЬе, Зіііе иікі 

ВгаисЬ, 1909, сгор. 121; КоскЬоІг, Бег йеиізсЬе вІаиЬе, І, стор. 
207; Кгаизз, ЗІатізсЬе УоІкзґогзсЬип^еп, стор. 113; Коп- 
сі 2 і е 11 а, УоІкзійтІісЬе Зіііеп ипсі СеЬгаисЬе, стор. 135—136. 

До стор. 211: Похорони і пращники (Руска Рада. Чернівці 1900, III, 
стор. 210-211). 

До стор. 214: Ігри як частина похоронного обряду доховали ся до ниві 
у Осетин, де на похоронах відбувають ся перегони кіньми: побід- 
ник дістає в нагороду одіж небіщика, його сїдло, нераз коні, бики 
гроші і т. д. (Сборяикь св'кд'Ьній о Терской области. Владикавказ, 
1878, стор. 301-302). 

До стор. 216: А. Вгйскпег, АУіеггепіа ге1І£цпе і зіозипкі госкіппе 
(Епсукіоресіуа роїзка, 1912, ІУ/2: Росгцікі киїіигу зіотапзкіез, 
стор. 171); Шесіегіе, 2іуоі зіагусЬ Зіоуапй, І, 1911, стор* 
224—379. 

До стор. 220: Уже Валяфрід Страбо напомннае духовних „Ьеі(ЗпізсЬе 
Ьіесіег ипй аЬег^ІаиЬізсЬе Миттегеіеп сІаЬеі пісМ ги йиісіеп*. 
Священики підчас похоронного пиру не повинні пити, жартувати, 
сміяти ся, саівати; недозволені також „ЗсЬууєгі- ипсі Еаскеїіапге 
золуіє Миштегеіеп" (Киїапсі, ОезсЬісЬіе йег кігсЬІісІїеп Ьеі* 
сЬепГеіег, стор. 179—183). 

До стор. 221: М. Еоуп, Еіпще Зіііеп ипсі (ЗеЬгаисЬе. II., 89. 
До стор. 222: У Словінців (Згногр. Обозрівіе, XXXVIII, 1898: Хр. 

Ящуржинскій, О потреб, обрядах, стор. 95), Черґедських Вол* 
гарів (Ріс і АтІасЬег, Біе сІакізсЬеп Зіауеп ипсі Діє Сзег- 
&есІег Виї^агеп. Уезіпік кгаї. сез. зрої, паик., іг. Йі.-Ьізі.-Шої., 
гос. 1887. 1888, стор. 284), цілу ніч бавлять ся, співають ве¬ 
селі пісні і грають ся. 
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ДОДАТОК. 

МАТЕРІАЛИ. 
В сїм додатку поміщено виїмки 8 відповідай, які я дістав на мій кве- 

тіонар. Перші відповіди передаю в скороченій по вмозї формі, лише 
відповіде В. Воровського і буковинських співробітників подаю в цїло- 

сти, бо дають в части новий матеріал, в части дотикають мало розслї- 

джених околиць. 

І. 
В давніші часи забавляли ся люди при мерци з горівкою. Без 

горівки не могло обійти ся, хоте найбідоїйший, мусів напоїти свої гості4 

бо і на цохорон би був ніхто не прийшов. 
Давнїйще були в уживаню ріжні забави, але запропастили ся. Бу¬ 

вали такі забави, що у хатї лежав мерлець і в сінях гуляли, або було 
так, що мерця винесли з хати, а забава з музикою до хати. 

Ті забави без музики, що вживають ся при мерци, се лоцати, 
рожі, падати в кирницю; пташка, листоноша бавлять ся 
тільки в місті (мабуть у Стрию Кув.). 

Падаю в кирницю бавлять ся так. Один каже: „падаю в кир¬ 

ницю", а другий з присутних питає ся: гна кілько метрів*1? Той, що 
подає се, сідає або клячить на землю і каже на кілько метрів; тоді’пи¬ 
тають ся його, кого жадав собі, щоби його витягнув, і той каже, хто 
йому сподобаеть ся і кличе, і кілько той казав метрів, тільки мав поці¬ 
лувати його. 

З мерцем нічого не роблять. 6 промови, примівки і приспівки, 

а також голосять і нарікають при мерци. 
Родина заховуеть ся при мерци сумно. Але бувають родини, що 

мерлий лежить в хаті, а родина гуляє в сінях і фіґлює богато. 

При мерци має ся співати псалтир. По селах запрошує родина 
дяка і дає йому ва цілий псалтир 6 К, а за пів З К, і так співають 
і пють горівку, і знов співають ще ліпше, і так тягне ся цілу ніч. 

При мерци трафляєть ся, що сварять ся, але рідко. Трумну ро¬ 
блять коло мерця. 

Родина перебираеть ся. 
Світло світить ся цілу ніч або (?) цілий день. Світло воскове. 

Окремої ватри не розпалюють. Світлом не бавлять ся. 
Цілу ніч обовязана сидіти вся родина. При мерци спати не вільно 

і не дозволено в тій самій кімнаті, в якій лежить мерлець, але люди 
ломимо того снлать. На поминках нема окремих вабав. 

Подав Василь Пахольчак з Угерська коло Стрия. 
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II. 

I. В Иідгородцях бувають вабави при мерли, звані „сьвітички". 
Відбувають ся для розривки, щоби потішити родину поиершого, щоби 
хатвим не нудило ся в ті ночи, коли то мерлець лежить наріджений, бо 
тоді’ боять ся духів. 

2—3. Забави відбувають ся у всї ночі, як лежить мерлець, у хаті, 
де лежить мерлець або в сїнях, як богато е людий, при отворених две- 
рох від хати. Забави відбувають ся при келїшку горівки. 

4. Поодинокі вабави називають ся ріжно, прим, праник, млин. 

Найважнїйша і найгарнїйша забава в пранок. 
В праника бавлять ся в сей спосіб: Одного 8 гостий (хлопці, дів¬ 

чата, старші менше) вибирають королем. Король сідає на столець 
серед хати або сїний. Його коронують в той спосіб, що бють праником 
в ногу, яку має на даний знак піднести в гору. Той що хоче бавити, 
сідав королеви в коліна на другий столець; король закриває йому очі 
і каже піднести йому ногу. Один в юрби прибігає і бє його в ногу (пі¬ 

дошву) праником нераз так сильно і болючо, що сльози покотять ся 
в очий. По удареню кидає борзо праник на землю і стає між товари¬ 
шами. Король відслонює удареному очі, а той має вгадати, хто його 
„парнув*. Як угадає, хто вдарив, то міняють ся, а не вгадає, то ще рав 
сідає на столець і так йде в безконечність, нераз і цілий вечір мусить 
сидіти і зносити удари серед сміху товаришів. 

5. Мерця не зачіпають в вабаві — хиба що, як хто гнівав ся на 
небіщика, то дотикаючись мізинного пальця вмерлого, перепрошуєть ся 
із ним. 

6—7. Родина заховуеть ся пасивно, від часу до часу заводить, 
участи не бере. ~~ 

8. Співають при мерци передовсім пісні* „посмертні*: „Памятайте 
христіяне, що ся потім 8 вами стане*, „Прийде година". Буває також 
читане веселе, гумористичне, примівки і загадки. 

9. Ні. 
10. Через цілу ніч світить ся світло, найбільше білі свічки. 
II. При мерци сидить тепер родина, давнійше наймала „бабу* 

(звичайно стареньку), яка сторожила. В тій самій кімнаті, де мерлець, 

вільно спати. 
12. Як виносять 8 хати труну, то ковтають 3 рази труною з мер¬ 

цем в пороги, щоби по смерти не ходив і не „пуджів* (страшив). За 
труною сиплять мак по дорозі, від хати аж до цвинтаря, бо кажуть, що 
трудно буде мерцеви вайти у село, хиба аж позбирав всі верна маку, 

розсипані но дорозі. 
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Цілу ніч по похоронї мерця світить ся світло. Кладуть тої ночі 
миску води, щоби душа мала де обмити ся, як прийде, то в, щоби душа 
очистила ся від гріхів. 

Від Петра Макогона в Підгородцях, скільського по віт а, за¬ 
писав Василь Дуда, укінч. студ. теольогії. 

29. XII. 1913. 

ІП. 

Опис забав при мерци в Славську. 

1. Лопатка. На лаві коло стола сідає оден з учасників забави, 
вибраний „за панаа, і бере капелюх до рук. Перед ним сідає на низ- 

ший столець хтось другий, котрий добровільно зголосить ся. Пан засло- 

нюе йому очи капелюхом, а він підносить ногу скілько може до гори. 

Котру ногу має піднести — се вже залежить від його волї. Нога усе є 
в обуві і то звичайно в ходаках. „Ідучі на осьвічуваня* (сидіти коло 
мерця), котрі мають намір брати участь у забаві забезпечують ся перед 
наслідками сильних ударів в той спосіб, що вкладають до ходаків бо- 
гато соломи, або попелу, або шмати. Більш здорові і сальні не вклада¬ 

ють до ходаків нічого. Коли той, що має заслонені очи, підніс ногу, 
ударяє його хтось з поміж близько стоячих з цілої сили вздовж по стопі 
лопаткою ай Ьос вробленою і кидає лопатку на землю, а сам мішаєть ся 
зі стоячими так, що усі рушають ся; лопатка довга 40—50 сш. В тім 
часі* коли той, що вдарив, кидає лопатку на землю і мішаєть ся з ин- 
шими, „Пан" відслонює удареному очі і каже до нього: „Угадай, котрий 
тебе ударив"? Той каже показуючи рівночасно пальцем: „Може ти, Ва¬ 

силю", або „може ти, паничзт, ударив" ? Коли угадає, то вказаний сідав 
на його місце, коли ні, то сам сидить дальше так довго, аж доки не 
вгадає. Черев те нераз мимо добрих підстілок в ходацї не може битий 
станути на ногу. 

Участь у тій забаві можуть брати так мущини, як і женщини. 
2. Баранці. Участь у тій вабаві мають виключно мущини і му¬ 

сить їх були найменьше 10. Від стола до порога стоїть лаьа. На ту 
лаву сідає оден перед другого від стола аж до порога. На лаву сідають 
як на коня і кождий задний обнимає того, що перед ним сидить, сильно 
руками і держить, щоби, як прийдуть злодії, не могли украсти „баранця* 

себто одного з них, бо усі сидячі на лаві зовуть ся баранцями. По обох 
сторонах того ланьцуха сидячих стоїть оден вагінчай1) з ґаячуком 
в руці і баранковою, до гори дном виверненою шапкою на голові. Ґан- 

чук є сплетений з хусток або шалів. Двері з хати до сїний стоять отво- 

*) Загівчай =» господар, властитель худоби. 
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рені. В сїііеі в найменше 5 зяодїїв і 1 купець. Купець иае на плечі 
бесаги, набиті соломою, в кишееи або ремени (чересї) папір або в місто 
нього тріску деревляну, а на голові часом на ввір загіпчаїв баранкову 
шапку, Весаги роблять з ґатїв чи там цорток. Купець іде до хати до 
вагінчаїв купувати баранці’, а в тім часі’ загінчаї промовляють до ба¬ 
ранців: „Гатьта, гатьта, баранці’ нап’ємо ся литки*1). Купець входить 
до хати і каже до загінная: „ІІомай Біг, щупаку*. Загінчай відповідає: 
„Поцілуй мє в сраку*. Відтак питають ся загінчаї купця: „Звідки ви*? 

Купец відповідає: „З Роздулося вас*. Купець питає: „Що ту ма¬ 
єте**? Загінчаї відповідають: „Баранці*. В часі’ тої розмови заглядають 
8Л0ДЇЇ в сїний до хати. Тоді* купець починає годитись з вагінчаями ва 
баранці* і передіймає невпинно бесаги з одного плеча на друге, але усе 
так, що когось тими бесагами досягне й ударить. Загінчаї кажуть: ^По¬ 
кажи пас*! Купець відповідає: „Я свині не пас*. Тоді’ впадають до 
хати злодії, хапають одного баранця і втікають до сїний. Загінчаї пу¬ 
скають ся за ними і бють ґанчуками, куди попало. В сїнех вже пере¬ 

стають бити. Украдений пристає до злодіїв, а тоді’ розпочинаєть ся торг 
наново і так повторяєть ся аж покрадуть усї баранці*. Тоді кінчить ся 
забава. 

3. Сало різати. Вносять ворйнку*) до хати і вкладають горіш- 
ним кінцем у вікно в повалї, котрим дим з хати виходить. Оден іде 
крадькома з сїний на під і бере з собою коновку води. Зібрані в хаті 
пробують лізти по воринцї на під ніби по сало. Коли хто підлїве близько 
до вікна, тоді той в пода виливає на него волу. Повстає великий сміх 
і на тім забава кінчить ся. 

4. Тягнути фарбу. Участь у вабаві беруть виключно мущини 
і то більше число. Наперед вибирають 8 поміж себе двох найсильнїйших 
і іменують одного ангелом, а другого чортом. Ангел і чорт ідуть до сї¬ 

ний, а оден у хатї надає всім прочим якісь імена і то головно від де¬ 

рев: пр. дуб, смерека, базник (се в вірованю народу мешканє чорта) 
і т. д.; однак між іменами, впрочім довільними, мусять бути такі: цер¬ 
ков, корчма і млин. Коли скінчить називати, кличе: „Вже*. Се внак для 
ангела, котрий стає зараз у сїнех під хатними дверми кличе: „Бембе- 
лем®! Тоді хто небудь з тих, що бавлять ся у хатї, питає: „Хто там*? 
Ангел відповідає: „Ангел* Той 8 хати питає дальше: „Який?* Ангел 
відповідає: „Сліпий* або: „Глухий^. Иншої відповіди від тих двох (слі¬ 
пий, глухий) не може бути. Давши таку відповідь входить ангел до хати 
і стає коло порога. Тоді знов хтось питає: „Що треба*? Ангел відпо¬ 
відав: „Фарби*! Той питав його; „Якої"? Ангел каже тоді’, якої хоче 

*) Горівки. 2) Патик. 
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фарби пр. церков, дуб і т. д., але усе тіяько одно імя. Коли трафить на 
таке імя, котре е між названими, тодї той, що має таке імя, відзиваеть 
ся і від тої хвилї належить уже до ангела. Ангел веселий і вдоволений 
8 „душі* вертає до сїний. Коли не угадає фарбу, то 8 плачем вертає до 
сїний. Тодї приходить черга на чорта, котрий усе робить так само. Ріж- 
нпця тілько та, що коли чорт угадав фарбу, то не лишав вї вже в хатї, 
але серед співу яких веселих пісень провадить до сїний. Рідко коли ли¬ 
шає угадану фарбу чи там свою „душу* в хатї. Коли чорт не угадав, 
то заводить і утікав до сїний. Відтак іде угадувати ангел і чорт на пе¬ 
реміну, аж доки не угадають усіх фарб. Потім став чорт зі своїми 
людьми в сїнех, а ангел у хатї зі своїми. Черев отворені хатні двері 
додають ворину. За оден конець ворияи чіпають ся люди ангела, а за 
другий люди чорта і тягнуть, хто дужчий. Хто перетягне на свою сто* 
рону, то той міцнїйший. Тодї відкидають ворину (часом в часі* тяганя 
поломить ся), а аигел став до борби з чортом, котрий котрого переможе. 
Коли оден одного повалить на землю, люди побідника вибухають ра¬ 
дісним сміхом і на тім забава кінчить ся. 

5. Гуску печи. Кладуть на світичи (припічку) огонь зі скіпок 
(дрібних скалок). Оден сїдає на припічку коло огня, бере на скіпку 
нитку і держить її над огнем, а сам дрімав, ніби спить. Його сусїд тру- 

чае його рукою і кличе: „Чоловіче, гов, що ти робиш? вставай*! А той 
ніби зі сну зриваеть ся і кричить перепуджений: „Гов, гов*! і буцімто 
дуже заспаний махне миткою й ударить кого з близько стоячих по твари. 
Тодї той, шо будив його, питаєть ся: „Мой, що ти робиш*? А він від¬ 
повідає: „Гусака печу*. А той питає дальше: „А чому-ж ся не пече®? 
Пекучий відповідає: „Бо з нього масть не тече*. Тоді* той що пече гу¬ 

сака, бере до рук, оглядав і зачинав сумно плакати. Сусїд питає його: 
„А чого плачеш* ? Той, що пече, починає оповідати прикру історію 
свого гусака. „Я, каже, йшов горі селом до того а того (ту подає імя 
і призвище) і повернув-єм до него до хати, а гусака забуваєм у себе 
в дома. Я сиджу в хатї і говорю з тим (тут подає імя і пр. з Іваном, 
Федором), аж чую на дворі крик і писк. Я вихапую ся з хати і дивлю 
ся, а мій гусак-сирота вибіг 8 дому за мнов. Жінка того а того ґазди 
(тут подає прізвище) увидїла його, кличе свого ґазду з хати і каже: 
Дивись якийсь ось де звірь*. Вони оглядають і не знають ти, аж до- 
гадали ся, що то мій гусак та взяли його бити і кажуть: „Ого, то того 
кметя вьвірь! Сам не має де бути, а гусака водиш 8а собов тайнам 
шкоду робиш**! А жінка каже дальше: „Ґаздику, забиймо того зьвіра“. 
Серед сього оповіданя той, що пече, оглядає свого гусака, а з него ви¬ 
ть цуря (нитки). — „Як*, мовить він дальше, хопили мого гусака 
обоє 8 ґаздов, як почали бити і забили на смерть. Тогди жінка того 

9 Змхиоки Н. Т. ІП. т. СХХІІ. 
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ґавди, що вабив, бере гусака в руки, то за голову, то ва ноги оглядав, 
і каже: „Дїдику, я з того буду мати ушка1), а в того поводи2) на 
мішну3), а з того когутки4) на уха, а о де мовить, жила, жила, яби довго 
8 тим прожила**. Скінчивши те оповідане, каже оповідач далі’: „Тогди 
8 нього масть потече і порепенить5), як тота а тота (тут подав імя од¬ 
ної женщини, котра в при забаві) того а того (імя мущини) поцілує*. 
Вказана жінка іде і цілує. На тім кінчить ся забава. 

Записав у Олавску, пов. Стрий, від Ф. Кіраля, Отефап 
Підручний. 

IV. 

При мерци устроюе молодїжзабави як: каннуки, ріпки, коня,, 
горшків і мурашки. Сі забави були уживані, від коли память сягав, 
і все в той самий спосіб, а щоби були які инші і нинї затратились, про 
се не можна ніде і від нікого довідати ся. 

Забави виглядають ось як: 
Канчуки. Сплітають 8І старих шмат полотно, вибирають малі 

хлопці* 8 поміж себе „пана*, кладуть поединче перед паном лежачого 
хлопця, закривають йому очі, причім питають: „Угадай, хто вдарив*? 

За котрим равом відгадає, тодї його й пустять, а на то місце кладуть 
того, котрий вдарив, і так по черзі*. 

Ріпки. Поклавшись сидячи в ряд, оден другого обійме ва груди. 
З переду приходить „пан* і купує ріпки. Другий пан відповідав: „Та 
вимкниси*. Перший дає в руки сидячому палицю в руки, котрий сильно 
тримавсь, а той тягне, в ваду всї разом тримають ся і так по одному 
виривав. 

Горшки. Ставлять на трех коротких патичках помело. Два хлопці 
беруть за жердку. Перший обернувшись в зад остро цілить, щоби дру- 
лити помело, а той рівночасно відвертав, щоб не поцілив, значить щоб 
не збив горшки. 

Коня і мурашки. Дужають ся, котрий сильнїйший. 
Все теє уживають при мерци. 
Говорять, що гріхом в бити канчуками, провадити ту вабаву, бо 

в той спосіб питали Ісуса Христа, коли водили на суд від Пилата до 
Каяфи і ударяли його, закриваючи йому лице, при чім питали: „Відга¬ 
дай, Христе, хто тебе вдарив"? Се мав бути гріхом і тому кажуть ту 
вабаву викинути. 

*) ІІолїтички при косі. 
*) Ремені на котрий привязана мішна. 
•) Се жіночий „канчух* 8 чорними кутасами» 
4) Ковтки. ь) Сильно тече. 
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Забави відбувають ся першого і другого вечера, коли вмерледь ле¬ 
жить на лаві (коли старший — малі діти ставлять на столі). 

Серед хати на підлозі* стелять соломи, в тій самій хаті', де лежить 
умерлець. Малі хлопці* починають для гумору ті вабави, про які гово¬ 
рило ся. Еоли там умре молода особа і поважнїйша, а родина великий 
жаль має, то часом не повволять цілком справляти вабави. 

Тіла помершого ніхто ніколи не рухає, ані ніхто о нїм не спо¬ 
минає. 

До тіла помершого ніколи і ніде не промовляють, ані не приспі¬ 
вують, ані не припивають. Заводять тільки і то в родини, по котрій 
особі жаль мають, але не всі. Як плачуть, а то переважно женщини, то 
прихилившись до мерця з плачем виговорюють* яЙой ґаздочко, мій ґаз- 
до...о...чко, що...о...ож я буду тепе...р діяла"... Чи приміром ва сином, 

донькою і и. або приговорюють і виповідають з попередних літ якісь 
в тою особою веселі, а також сумні хвилі житя, або що колись говорили 
та далось добре в память. 

Часом чи то отець чи мати пересиджує в ночи підчас забави опу¬ 
стивши голову в великім смутку. Веселости підчас того родина не має, 
хотяйби які забави. 

Саівати при мерци не вільно, хиба часом оден 8 хлопців книжку 
читає, а старші спокійно з увагою слухають. Співає ся тільки Псалтир 
при померших. 

Як не мають малі хлопці забави, то панує як найбільша тишина, 
через що поговірка: „Тихо як на смерти". 

В иншу одіж ніхто не перебираєть ся, тільки в родині дівчата 
коси розплітають. Чоловік зглядно мущина ходить через цілі три дни, 
як умре хто в родині*, без шапки і капелюха і всюди в селі, де лиш 
потреба, то не надягає шапки, хочби не знати який в вимі мороз, 
а в літі* дощ. 

Через цілий час, коли мерлець лежить у хаті, світять свічки, 

в девь і в ночі, і то конець голови небіщика. Коли умре старший брат 
чи сестра, то горять дві великі свічки „поставники". Инше світло не 
світить ся, ані* ніхто не бавить ся жадним світлом. 

Родина і сусіди, що мають охоту, сидять чи то до півночи чи 
дальше коло мерця. Хлопці, більші і меньші сплять на соломі серед 
хати в тій самій кімнаті*, де умерлець. 

Того дня в вечер, коли поховають небіщика, ставлять на вікні 
склянку молока, порцію вина чи горівки. Сей звичай має значити, що 
се ніби гостина для небіщика, як нрийде першого вечера в гості: мо¬ 
локо має бути для малих, а вино чи то горівка для старих. 

На поминках нема ніяких обрядових забав. На поминки вапрошу- 
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ють родину і сусідів, ставлять за столи, гостять, при відході палять 
ладан на хлібі і співають „Вічная памятьа. 

Подав Юрко Кузь, з Перегіпська, долинського повіта. 

V. 

1. Забави при мерци зачинають ся зараз по янарідженюа мерця 
на катафальок, щоби угостити тих, що були запрошені до помочи при 
убираню мерця. 

2. Забави тії були в давних часах, однак тепер остало ся тільки 
де-не-що. 

3. Коли угостять запрошених, кладуть літру горівки у стіп мерця 
для тих, що приходять молитись за його душу. 

4. Се властиво у нас не називав ся забавою, тільки звичайною гу- 

тіркою домашною при горівцї. 
5. Декотрі з гостий потискають мерця за великі пальці у ніг, 

щоби їх не переслідував у снах та видїнях. 
6. Оден з членів родини в розпуці звертав ся до помершого, бла¬ 

гаючи його (се залежить від того, чи то батько, мати, муж, жена), щоби 
повернув до спільного житя, або щоби забрав їх в собою, не лишаючи 
на недолю сего світа. 

7. В тім часі родина, пригноблена горем, пораеть ся коло прила- 

джеця похоронного обряду. 
8. При мерци співають пісні церковно - жалібні і народні, відпо¬ 

відно до віку і стану помершого. Проймаючі пісні сирітські: 

„Ой пішла сирітка 
Темними лугами! 

Де ти йдеш сирітько? 
Та шукаю мамиа і т. д. 

9—10. При помершім світять шість свічок, в день дві, а в ночн 
горять всі, — світло переважно біле. 

11. При мерци в ночи сидять найблизші 8 родини, а инші сплять 
в тій самій кімнаті. 

12. По похороні сходять ся ті, що супроваджали помершого на 
вічний спочинок, до кімнати, де лежав мерлець, і тут при заставлених 
столах стравою і горівкою починавсь вабава, звана погребовим празни- 
ком, в часї котрого всі* присутні висказують добрі прикмети і діла по¬ 
мершого. Наконець найстарший з гостий виголошує подяку, а помершому 
співають „Вічная память*. 

Записав в Довгім калуськім коло Калуша учитель Ілія 
Прокопів. 
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VI. 

Коли хто умре, то до хати, де він лежить, вечором випинають схо¬ 
дити ся люди. В селі' Княжівськім коло Рожнїтова, між Бойками кажуть: 

„Я йду на смерть*1, в Микуличинї, надвірнянського пов., між Гуцулами 
кажуть: „Іду на привилє**, в селах Камінне, Волосів, надвірнянського 
пов. кажуть: „Іду на смерть**. 

Коло мерця бавлять ся. Грають ся варівно коло мерця дитини як 
старшого. Грав ся сама челядь, парубки, дівчата, молоді господарі, мо¬ 

лодиці. Старші грають коло мерця в карти. Молодші строять жарти, 

пхають репяхи у волосе. Підчас коли дяк читає псалтирю, розказує хтось 
байку, щоби не нудило ся. Оповідають смішні пригоди. В селі* Волосові, 
надвірнянського повіта, був один господар, Гринькевич, якого умисно 
просили, щоби коло мерця бавив смішними оповіданями людий, бо „не 
кождий уміє в таку хвилю розсмішити других і розігнати смуток**. 

Рівночасно, хто прийде, „чїстуют горівкою**. 

Забави. Лубок. Беруть палку в липової кори або скручений руш¬ 
ник, одному завязують очі і він схиляє ся, прочі стають у круг, один 
8 них бє, а битий вгадує, хто вдарив. Як вгадає, то той, що бив, іде 
на його місце і т. д. 

Вовки. Згинає ся прутик у каблучок у виді лука, на обох кінцях 
обвязує ся ниткою, яка творить тятиву, вкладає ся між нитки скалку 
або патичок, через обкручуване нитка напинає ся і тоді скалка чи па¬ 
тичок скаче в голову, де звичайно вастрягне у волосю так, що треба 
витягати. При тім жартують. 

Таку гру як лубок називають в инших случаях, значить ся, коли 
не грають ся коло мерця, дупаком. Дупака грають ся хлопці на Велик¬ 
день коло церкви. Вовків коли инде не грають ся. 

В селі Волосові сі гри виходять з ужитя, в селі Каміннім задер¬ 
жали ся і дуже управляють ся, між инших бють ся „кавцурами** (шма¬ 

тами). 
Подібно як в тих двох селах надвірнянського пов. є в селі Брат- 

ківцях, станиславівського пов. 
Подав Віктор Левицький, студ. філь. в Камінного. 22. XII. 1913. 

VII. 

Із рукописної моноґраФії о. Мих. Мосори „Гуцули**. 

Признаки. Котра дитина тєжка, то вмрет. Коли піп хрестить ди¬ 

тину, а читаючи євангеліє потрапить на червоні букви, то дитина ме 
жити, а єк на чорні, то умрет. 
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Коли першу дитину, котра умре, виносить ся з хати головою, то 
всі* діти у тих ґаздів муть умирати, а ек ногами, то нї. 

Похоропки. Небіщик називаеть ся у Гуцулів трупом. Трупа ми¬ 
ють, одягають у святочну одіж, на голову дають шапку і кладуть його 
на лаву під вікном, підстеливши під него ліжники. В головах трупа 
стоїть маленький хрестик, а коло него дві маленькі свічки воскові. Три 
свічки ніколи разом не можуть стояти, бо хтось умре. При голові трупа 
стоїть миска з верном, а хто трупа посїщае, приносить з собою свічку 
воскову, запалює, встромлює в миску. Свічки ті мають за душу небіщика 
цілі згоріти. Украсти свічку від небіщика і мати її з собою за пазухою 
при процесі*, то виграє ся процес. В уста трупа вкладають гріш. 

Ніч при трупі переводять дуже весело. Сходять ся на „поси- 

джьінье0 або на „ігрушки". Дяк читає при трупі псалтир, а всї 
прочі бавлять ся в „хоромах" або в другій хатї. Хоч домашні голосять, 

гостї бавлять ся як найліпше і то всї бев ріжницї: молоді і старі, 
хлопцї і дівчата. 

От яких ігор бавлять ся при трупі на посиджьіню: 

Грушки, коли один другого ударить, а той маючи очі закриті, 
має відгадати. 

Галембізи (футуй міза, крука?), коли чіпають ся один ва дру¬ 

гим і біжать, а котрийсь пустить і всї попадають. 
Млинка або млина. Один лягає на столець і бере дві лопатки 

під столець. Двох перебираєть ся за жидів, а жиди наймають, кажуть: 
„Дам тобі горівки", та з сердаків роблять климакп, а млин вивернули. 

Сосокала. Візьмуть за круглий стіл докола посідають і кдимак 
влагоде, со-со-со, со-со-со кажуть і скруток помежи мужіни, а той сідав 
у кругле. 

Сороки. Обручки, дівчата граютьГ “ 
Стрільчика. Те що сосокала. 
Гарбуза. 
На дворі домові приладжують вечеру, а трембітарі сумно трембі¬ 

тають. За трембітанє підчас цілого похорону дістають вони по вівци. 
Так переводять Гуцули при трупі одну і другу ніч, а часами третю 
і четверту, бо труп лежить у хатї нераз і 4 добі, бо Гуцули потребу¬ 
ючи ріжних припасів на похорон, ходять до міста пішки нераз по 6—8 

миль а подорож ся триває часами і з три дні*. 
Підчас цілого похорону мущини з рідні* небіщика ходять на знак 

жалоби з відкритою головою і в найдальшу дорогу, лиш до міста не 
йдуть, а виручують їх сусіди та приятелі*. Декуди перевязують голову 
чорною биндою; жінки і дівчата ходять з розпущеним волосєм. 

Коли вближаєть ся день похорону і побачать, що надходить свя* 
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щеник, трембітарі заводять сумні арії, а наняті плачки починають голо¬ 
сити: 8а сю роботу дістають вони також по вівци. Священик ві правд яв 
нанахиду, а Гуцули затикають каглу, щоби душа туди не вилетіла. По 
панахиді виносять трупа на двір, а священик держить проповідь, по чім 
наступав обід. По обіді ввертаеть ся священик до присутних і в імеяи 
небіщика просить, щоби йому простили всякі провини. За першим заги¬ 
ном каже найближша рідня: „прощаємо, як Бог му прощав14, за другим 
разом прочі кревні, а за третим всі присутні. 

Опісля наступає номана: роздаровують кревним, приятелям та бід- 
ним насамперед одїж небіщика буденну, відтак святочну тай і инші дари 
(вівцю, ягня). Хто дістане подарунок, дякує словом „прости-біЧ А в 
простибі велике в і мале, відповідно до одержаного дару. При сій це¬ 
ремонії стоїть баран з волоченими рогами, а у рогів запалені свічки. Він 
піде разом з похороном і дістанеть ся в поману священикови, а великий 
сором був би для рідні небіщика, якби хтось помани не приняв, значить 
не хоче простити небіщикови якоїсь обиди. 

Похід рушив: попереду несуть хрест, обвяваний білим полотном, 
котре діставть ся відтак священикови, і дві хоругви. Ділу дорогу трем¬ 
бітарі сумно трембітають або дяк зарипить: „Святий Боже*! — утиха¬ 
ють лише, коли священик стане, прочитати євангеліє. В церкві, коли 
править ся послїдне ціловане, отвирають трумну. Трумну накривають 
лише ліжником, котрий дістаєть ся в уділі священикови. 

На цвинтаря, коли священик відійшов уже по відправленю пана¬ 
хиди, отвирають ще раз трумну, плачки голосять, а одна з них пускав 
в округ гріш. Коли гріш перейшов через усї руки, впускають домовину 
до гробу, кидають гріш, в голові трупа тикають хрестик, маленький, де- 
ревляний з горючою восковою свічечкою, і засипують гріб. 

Тепер начинаєть ся тризна: частують ся горівкою і стравами, які 
рідня небіщика принесла з собою 8 дому. Кладуть на гріб горнець 8 во¬ 
дою, кашу молочну, кулешу, хліб і пшеницю з медом. Наділяють щедро 
бідних (прошаків, що ходилиб по селах, у горах нема) за простибіг. 
Тризна тягнеть ся ще з яку годину, підчас чого трембітарі жалісно та 
сумно трембітають. Сум сей ще більше переймав чоловіка, що похорони 
у Гуцулів відбувають ся звичайно в ночи, бо хотяй випроваджене мерця 
відбудеть ся хоч як рано, то всеж таки задля великого віддаленя (з за 
четвертої гори) гуцульської хати від церкви та цвинтаря, вспіють на 
цвинтар щойно вечером. Коли священик забуде що в хатї, де був похо¬ 
рон, приміром палицю, то не годить ся нї відсилати, нї відбирати. 

Поминки по небіщику відправляють Гуцули в 40 день, в пів року 
та в рік по смерти (сороківщини, годівщини). Кромі того суть ще три 
зДЇдушкові суботиа перед Зеленими святами, в суботу перед св. Митрои 
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та в першу суботу великого посту. В ті дні поминають Гуцули своїх 
небіщиків, а на цвинтар знов виносять всяких напитків та харчу і у го¬ 

щу ють бідних. 1 се зоветь ся помана, що також буває велика або мала. 
Гуцули вірують, що небіщики по смерти вганяють ся і показують 

ся людям, хотяй був опровід. Діти померші без хресту, звуїь ся „збіг* 

денята*. В перших 7 літах по смерти докучають своїй родині, а в даль¬ 
ших сімох літа*, сусідам та знайомим. Коли внайде ся хто, що не убоїть 
ся їх прошибаючого крику та верже який платок на крижмо і вимо¬ 
вить слова: „Крещаеть ся раб божийи..., той спас душу неповинної ди¬ 

тини. Рідко однак доступає вбігленя хресту; люди боять ся його крику 
і дитина мучить ся довгі лїта. З часом вони переміняють ся в навки, 

VIII. 

На лубок сходять ся десь коло десятої година вечером. Мущини 
роблять домовину. Потім засідають до вечері. По вечері старші розмов¬ 
ляють про свої господарські справи, а жінки, особливо молодші і моло- 
дїж виробляють часто збитки тим, що дрімають; пришивають їм онучі 
до сорочки, завязують сплячому голову дрантивою густкою, а найча¬ 
стіше малюють твар сажею. Се все діє ся бев жадного співу і то при 
якім небудь мерци, ви. чи то старий чи молодий. Так сидять аж до 
рана. 

Мерця через цілий час лишають в спокою. 

Небіщика лагодять все на лаві, головою до образів. Під голову 
кладуть дві подушки, одну на поперек, другу вздовж. 

Старому кладуть на голову шапку, жінці* перемітку, дівчину вби¬ 

рають у косиці як до шлюбу. Коло голови мерця кладуть ласкавець, 
василька класти не можна, бо би ціла родина-вимерла. 

В головах на горшку воскова свічка. На лаву стелять верету. 

Скоро лише возьмуть мерця з лавицї, кладуть сейчас на те місце 
хліб. Ударяють три рази домовиною до порога. Як винесуть мерця 
8 хати, родина лишає ся на якийсь час в хаті, звичайно доки відчитаеть 
ся євангелия, дивлять ся лише через вікно. Не виходять сейчас тому, 
щоби не було знов скоро мерця в хаті. Потім вимітають все сміття 
і викидають разом з віником на гній. 

На перехрестю на цвинтарі лишають горнятко з водою, щоби та 
цуша подавала води старшим родичам на другім світі. Солому, на якій 
везеть ся домовину, лишають коло брами цвинтаря, а не можна ніколи 
забирати домів. 

Вернувши із цвинтаря, засідають до „обіду* кушаючи перед тим 
лшеницї но три ложки. 
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Вечером кладуть на вікно колач, горнятко з медом. Се для душі. 
Не сплять цілу ніч, щоби підстеречи душу, як прийде пити. Рано при¬ 

глядають ся, і все кажуть, що душа трошки надпила. Кличуть сусіду 
(відповідно до того чи то старий небіщик був, чи молодий), дають йому 
горнятко з медом, колач і свічку. Се за душу мерця. 

За ґаздою голосять: 
Ґаздо мій, ґаздо, на кого ти мене лишиеш, відкн я тебе маю візи- 

рати. А хто мені сніпки з польи привезе, а хто мені дров 8 лїса наста- 
рає, хто води мені принеси? Встань та скажи ми хоть, що маю робити. 
Скажи, що маю 8 такими діточками дрібними робити. Встань та подиви 
ся, як волики тебе жьилують... 

Ґаздине моя, ґаздине, на що ти мене лишьиєш з такими дітьми 
малими, яку я собі раду дам з ними. Хто діти буде чесати, хто їм го¬ 

ловку змиє, хто буде вбирати їх, а хто сорочечку шити. Хто їсти згото- 

вит, хто їх погодує. Встань та_ подиви сї на сирітки бідні, та заговори 
ше хоть слово. 

Синку мій (імя рек), яж на тебе цілу надію мала, на кого ти 
мене лишьиєш. (Вдова —- ґаздо, мій синку) я наді'яла ся, шо ти мене 
поховаєш, а я тебе ховати мушу. Встань, та подиви ся, як худібка за 
тобов жьилує. Я думала тебе до слюбу вісилати, а ти ідеш у землю 
студену. 

В ІІерерові, коломийського пов., від Івана Чужака, запи¬ 
сав М. Дїдик, студ. фільос. 

IX. 

В Криворівни, косівського повіта, заховали ся ще досі забави при 
мерци, які виступають під назвою „посижінє* або „грушка*. 

Грушка — се властиво назва одної окремої забави, але що вона як раз 
і лише на посижіню відбуваєть ся, тому й каже нераз Гуцул, що „йде 
на грушку*. Посижінє переходить традицийно з роду в рід. 

Забави відбувають ся при мерци лише першої і другої ночі і то 
тільки в хоромах (сїнях). Передовсім входять гості* до кімнати, в котрій 
лежить дерлець, кажуть там на його інтенцію „Отче-наш*, а опісля 
щойно йдуть бавити ся. 

Посижінє має свої снеціяльні забави, які лиш при тій нагоді від¬ 
бувають ся, а є їх кілька. Вони називають ся: „грушка*, „коралі* або 
„королі**, „я завис*, „млин*, „вірмени*, „дїд*. 

Грушка. Один сидить, — його називають „корова*, — і три¬ 
має в руцї капелюх або шапку. Другий кладе голову в ту шапку, а під¬ 
час того хтось третий бе його по плечах поліном або ременем чи то ло^ 



142 Зенон Кузеля 

паткою в дерева. Тепер той, що його били, має відгадати, хто його бив 
і як відгадає, то той, що бив, іде иа його місце, як нї, то лишавть ся 
дальше і т. д. А як уже вабава цілком скінчить ся, то тоді кажуть: 
„Аби та корова розсїла ся® (зн. розпукла ся). 

Коралі (королі). Двох найстрашнїйших (найпоганїйших) кла¬ 
дуть, аби сиділи (два королі), а два другі „вірмени® стоять і ка¬ 
жуть: „Печу, печу гусака, коли попечиш, коли масть потечи; тогди по¬ 
течи, коли дівка (назвуть імя) поцілує в лице". Дівчина йде й цілує 
двох королів у лице і т. д. 

Я завис. Один, т. зв. гайдук каже: „Я вавнс®, а другий на¬ 
ставник має допильнувати, аби дівчина поцілувала в лице. Як вона того 
не вробить, то тоді наставник бере сажі 8 кагли і смарує її лице, ніс 
і т. д. 

Млин. Один кладе ся на столець, а другий покладе йому на плечі 
клин і бє по клині поліном. Тоді той, що на стільци, має вдавати тур¬ 
кіт млина; той що бив його, бере від него ніби муки і дає присутним 
нюхати, чи мука добра. Як хто скаже, що мука пуста, то того, що муку 
молов, перевертають і бють. 

Вірмени. Забава полягає на тім, аби як найбільше фантів зібрати. 
Хто хоче відібрати свій фант, мусить Вірменів подїлувати; коли не хоче 
цего зробити, то за кару мажуть його лоєм із сажою. 

Дід і баба, див. в тексті попереду. 
На тім грушка кінчить ся і гості, віказавши ще раз при мерцн 

„Отче-наш®, розходять ся д’ хаті. Мерця не втягають до жадної за¬ 
бави, хиба тільки, що при остатній примовляють до него. За ноги, руки 
не тягають і не тиснуть за пальці. Натомість примовляють до него, а ро¬ 

дина гостить. Але не приспівують, ані не пють до него горівки. Родина 
не бере ніякої участи в вабаві, лише пересиджує цілий час коло мерця 
і оплакує його. 

При мерци співати не вільно. Нема рівнож криків, битя начиня 
і виливаня води. Танцювати і грати на скрипці не можна, за те один 
звичайно грає на флоєрі, а двох або й трьох тримбітає. Перебирають ся 
лише в забаві „дід і баба®. 

Світло є при мерци через цілий час, в день і в ночі, а іменно є 
це каганець з лоєм. Ватри окремої або скипок не розпалюють, рівнох 
світлом не бавлять ся. При мерци сидить цілу ніч родина, але спати 
при мерци вільно, що й звичайно дїєть ся. 

На поминках, що тут звуть ся „комашпя®, нема ніяких обрядовиі 
забав; таксамо на гробах. 

Записала в Криворівни від Василини Ґенисюк Волод. Во- 
лянська, студ. філь. 
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X. 
Похоронні звичаї і обряди на галицькім Поділю в повітах гусятин- 

ськім, чортківськім, борщівськім і мельницькім. 

Зараз по сконі* чоловіка, старого чи молодого, хтось 8 родини або 
із близьких сусідів прикликає найбіднїйших людий, жебраків, які тільки 
на те й чекають, щоби помершого умити. За то дістають від доматора 
по келїшкови або по два горівки і закуску, що складаеть ся переважно 
в хліба, соли, чеснику або цебулї. До мущини закликають мущин, а до 
жінок женщин. 

Тіло помершого умивають теплою водою; кладуть столець посеред 
хати, коло стільця цебр з теплою водою і стирки із старого лаха і стир¬ 
ками миють помершого від голови до ніг. По умитю убирають мерця 
в чисте біле і кладуть на постелену лавку, яка звичайно уложена в хаті* 
попри стіну, або і посеред хати_на застелені дошки, але така нарада 
практикуєть ся тільки у богатих ґаздів. Зверхп накривають тїло обру- 

сом або простиралом, руки складають на груди, на палець закладають 
перстень з воску, на груди кладуть восковий хрест, на очі, як пезаперті, 
дають мідяки а на голову накладають шапку, в якій ходив за житя. По¬ 
верх обруса кладуть на груди серп, ноги звязують до купи удертим дов¬ 

гим платочком. Потім виносять цебер з водою, в якій мили помершого, 
на двір і лиють десь у сутичі, куда люди не ходять. Гребінь, яким че¬ 
сали покійника, викидають на дорогу. Хатнє зеркало обертають склом 
до стїни. Потім усі разом уклякають і молять ся за душу небіщика. По 
роботі* і молитві дістають від доматора „почесну*. 

Женщину таксамо вбирають по святочному; голову завивають у ран¬ 
тух, закладають восковий перстень на палець а на груди дають воско¬ 
вий хрестик і серп. Молодих хлопців і дівчат убирають як до шлюбу, 

до шапки пришивають кокарду з червоної бинди па вид рожі, а дівчину 
убирають у вінець. 

По такім спорядженю тіла знову хтось з родини або 8 близьких 
сусідів іде до паламаря або до дяка і дає на поввінне, за кілько згодить 
ся. Наколи паламар дзвонить три рази (і так має ся дзвонити) і то рано, 
в полуднє і в вечері, а ще до того довго, то значить, що хтось умер 
богатпй або старий, а як дзвонить коротко, то знак, що умер бідний або 
таки дитина. Той, хто ходив замавляти дзвонити, бере з церкви хрест 
і два ліхтарі малих, а чотири великих, які мають стояти при помершім 
через цілий час його лежі на „катафальку*. Хрест і два малих ліхтарі 
кладуть за головою покійника, а чотири по боках катафальку. 

Люди тої місцевости, наколи почують, що всі дввони на дзвіници 
разом дзвонять, внають, що хтось у селі помер. Тоді* випитують ся одні 
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других, хто умер, і в короткім часі янають у цілім селї про помершого. 
Денехто з родини або зі знайомих покидає своє діло і йде до дому, бо 
знав, що притім випе келїшок або два, три горівки і що перекусить, — 
бо так практикуеть ся. 

У вечері того самого дня, коли хто умер, сходять ся до помершого 
„на лубокй. Родина і знайомі, старі і молоді, мущини і жінки, хлопці 
і дівчата, а навіть і малі дїти з родичами, як уже вміють ходити. Всі 
то разом заповняють цілу хату, яка е, і еїни, а як не влазять ся до 
хати, то літною порою на дворі, де хто може. 

Старі мущини оповідають собі всяку бувальщину про давні часи, 

про панщину, всілякі небелицї, правду і дурниці. Для прикладу оповім, 
що я чув за своїх молодих літ між людьми. 

І так оповідають про Бога і чорта, як Бог позичав у чорта жменю 
8емлї, щоби нею засіяти, про Адама і Еву і про їх подружене, про чор¬ 
тів, ангелів і взагалі* про духів і страхи. Дуже люблять розказувати про 
старі часи, особливо про панщину, яка за мого дякованя була ще в сві¬ 
жій памяти. Розказують про панську буту і про ляцьке збитковане над 
народом. Як папи їх били буками, як родичі мусїли безплатно давати 
своїх синів за панських фірманів, лакеїв, кухтиків і козачків, а своїх 
доньок за покоївок, дівок і няньок. Як родичі самі мусїли водити свої 
доньки до папа на розпусту, а так само і молоді чоловіки своїх жінок. 
Оттак приміром розказували раз, що, коли батько чи чоловік спротивив 
ся привести жінку до пана, то пан казав його замкнути, а доньку чи 
жіпку казав обнажитп і бити різками, а на посміховище казав її обго¬ 

лити голову серпом, намастити зранену голову дьогтем, на тото набити 
курячого піря і так голу водити по селї і на кождім роздорожу вичи¬ 

слювати на голе тіло по 5, 10 або 15 різок. Розказують дальше богато 
про пана Ііаньовського, про мандатарів і про всілякі панські збитки та 
примхи. Кажуть на приклад, як то один пан казав мандатарови виганяти 
в ночі селян над ставп та ріку і бити прутами по водї, щоби жаби не 
квакали. То знов треба було клапяти ся псам, а жінки мусїли в псяр, 
нях плекати щенята. Дальше сходять на військові часи, оповідають яв 
котрого брали до війська, що там бачив, кілько сидів в арешті, чого 
зазнав у житю і т. д. На кінци сходить на теперішні гаразди, розпові¬ 
дають про хрестини, весїля і похорони, кілько вийшло горівки і т. д. 

Молодші ґазди оповідають собі те, що чули від старших колись; 

приміром про Довбуша, Дзвінку, про те як Стефан Дзвінка вабив До- 
буша кулею, над котрою правили попи 12 служб божих, про опришків 
і як вони обходили ся з панами і богачами, а як з бідними. Потім ров-* 
казують, що хто наброїв у молодих літах, як був хлопцем і парубком, 
котру любив і з котрою оженив ся, дальше як вій був відібраний до 
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війеька, де служив, як називала ся „шаржа“, кілько сидїв в „анцеляку* 
і т. д. Ияші хвалять себе і брешуть. Один каже, що як був в Італії, 
то ходив коло некла (Везув), а баґнет мусів здіймати з ґвера, бо бояв 
ся, щоби не пробив неба, так там небо низько. Другий знов хвалить ся, 
як то він у війні кулі відбивав шапкою, або як зобачив, то ловив у ку¬ 
лак і стріляв нею до неприятеля. Ще инший оповідає, як він стояв на 
вартах і видів біду, який він був відважний, а другий оферма, які мав 
коханки при війську і т. д. Розказують також всілякі байки і анекдоти. 

Старі баби говорять знов про своє, кілько вона му сіла ва пан 
щини кіп збіжа на лані* нажати, кілько навязати, кілько пряла мотків 
пряжі, як докладала свого повісма, щоби вдоволити двір, кілько зерна, 
піря на вагу, кілько давала яєць, курий, качок, гусий, як вона місила 
тісто на хліб досвіта, а гайдук упав до хати і бив нагаєм до роботи на 
лан, як вона мусїла лишати все лоском, тісто в діжі чи в печі, малу 
від грудий дитину і бічи на лан. Инші знов оповідають, що то з ними 
пани вирабляли. То знов сходять на чарівниці і відьми, як вони уміють 
чарувати до любови, до ворогованя, до злученя парубка з дівкою і до 
розводу чоловіка з жінкою, як уміють принести іцастє, шукати папороть, 
привабити дівчині* жениха а бідному парубкови богацьку дївку і т. д. 
Як то відьми перекидають ся в котів, в собак, жаб, миший і відбира¬ 
ють молоко у коров. як на Юра, на Гилї ідуть на межі, до гори но¬ 
гами лізуть на хрести, як скіпцями збирають росу, чим таку відьму 
можна злапати (попівським пояском, що ним підперізуеть ся до Служби 
Божої); дальше йде розмова про чари, дане, чародіїв, що вміють відвер¬ 
тати хмари, град і зливи і розказують їм, куди мають іти, в котру сто¬ 
рону, про духів, про холеру, про те як вона ходить за куму, як пере- 
бираєть ся за паню або жидівку і куди махне рукою або хусткою, то 
там дуже люди вмирають, про опирів і їх роботу і що з ними робити, 

щоби не ходили (розкопавши гріб, треба його назад перевернути і про¬ 
бити осиковим колом), за відшепти і промово, за підлита і підсипаня, за 
вїля, яке від чого, за хуханє, злизуване, виливане воску, скидане вугля 
від уроків, за дїточі плачі, чому плачуть і що на те робити, як ніяка 
відзвичаїти від піятики і що на се робити і богато таких инших історій. 

Молодші женщиеи через цілий час пльоткують. Скаржать ся одна 
другій на чоловіка, друга на свекруху, инша знову на сусіду або на 
другу молоду жінку, що їй псує пожите, одна нарікає на свою рідну 
маму і на тата, що її присилували вийти за того а того, друга нарікає 
на чоловіка, що напрасний і прикрий, инша що нездалий і за опішалий 
що до виконування своїх повинностий; инші обсуджують своїх сусідок, 
що тота а тота нероба, напарниця, що любить других чоловіків а сволгу 
щось зробила і вія її любить а не бе і т. д. без кінця. 
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Хлопці* і дівчата бавлять ся лубка (лунка). Десь у куті сідав 
на стільчик хлопець або дівчина, кого собі впомежи себе виберуть. 
Другі беруть посторонок, мотуз такий за грубий як указуючий палець, 
сплітають у двоє так, щоби був добрий до битя, або як нема посто¬ 
ронка, то беруть від коний нашильник, шлию або ремінь, і тим бють ся. 
І тепер зачинаєть ся забава, справді дика, з всякими неприличними ви¬ 
разами, жартами і сміхами. Гурток молодїжи саджав одного або одну 
із свого гуртка на столець, а другий кладе йому голову між коліна. Си¬ 
дячий тримає зверхи ва голову сильно, щоби не видер ся і не підгля¬ 
нув, хто його бе. Кождий з гурта осібно зачинає бити по черзі того, 

що тримає голову межи колінами, а він має вгадувати, хто ударив. Усї 
в гурті сміють ся і передають собі посудину 8 рук до рук, аж доки 
той, що жмурить, не відгадав, тоді кладеть ся на його місце той, хто 
ударив і так йде забава дальше. При такій забаві не один часами тільки 
набере ударів, що за провину певне на то не приставби, а так забава, 

то мусить. 
Такі лубки з такими оповіданими, розказами і переказами, з посу- 

дою і обеудою, як повище наведені, і 8 такою забавкою відбувають ся 
майже при кождім помершім через одну, дві або три ночі, доки труп 
лежить у хаті. 

У визначений день і час похорону збирають ся всі’ знайомі і ро¬ 

дина на погріб. Доматор збирає молодих парубків, щоби несли процесію, 

то в хрест і хоругву. А під трупа мав бути віз або сани (відповідно до 
пори року), в які упрягають воли, а як не можна дістати волів, то 
впрягають ковї. Парубки приносять із церкви процесію і спирають на 
хатну стріху перед вікнами тої хати, де лежить небіщик, а також два 
або три господарі приносять воскові свічки з церкви і роздають зібра¬ 
ним, щоби при цілім погребі в походї світило _ся в руках світло, і так 
очікують попа, церковного старшого брата з євангелієм і дяка. 

В тім часі, коли чекають иа попа, господар або хтось инший, 

якому запий є зараз, трактує зібраних горівкою і хлібом, а родина, 
зглядно жіноцтво, укладав пляни до плачу, яких мають добирати слів 
і жалю. Коли пій появить ся на подвірю, тоді’ зачинають плакати, за¬ 

водити або голосити. Плач буває сухий, без слів і правдивого жалю. 
В плачи виговорюють, що померший перед смертев говорив, чого жадав, 

що його жінка давала йому їсти і т. д. Звичайно виглядає плач ось такт 
„А ти умер, а мевесь лишив, 
А що-ж я тепер буду робити, 
Звідки я тебе буду виглядати, 
Чи аза гори високої, 
Чи зза води глибокої, 
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Чм вза лїса темненького. 
Боже-ж, мій Боже, хто мене тепер порадит, 

Хто мою худібку обійде® і т. д. 

І то тільки тодї так плачуть, як піп не відправляє, а наколи піп 
читав євангеліє або відправляє похорон, то тодї одна другу зацитькує 
і перестають плакати. Такі сухі плачі бувають здовж дорогою до церкви 
і на цвинтар, на цвинтарі; по скінчених похоронних церемоніях то пла¬ 

чуть доволї сльозами і без сліз. 
По похороні вертають майже всї зібрані до того помешканя, де по¬ 

мер небіщик і де лежало тіло. Тут доматори дають так званий обід. Перед 
їдою пють горівку і закусують. Притім зітхають, хвалять помершого, який 
він був добрий і т. д. По закусці встають ус’цна ноги і зачинають згодом 
молити ся. По молитві сідають знову довкола стола і зачинають їсти 
обід. При обідї горить свічка, яка ще не допалила ся при помершім# 
По обідї встають знову всї до молитви, випалюють на стели чорний 
ірест 8 диму свічки і розходять ся домів. Доматорі наливають у келї- 

шок або в склянку води повно, рівно з краями тої посудини і кладуть 
на вікно, а верх того відкраяну цїлушку з хліба і так зіставляють на 
цілу ніч. Се має бути напій і пожива для душі помершого, яка тої самої 
ночі має прийти, щоби напити ся води і закусити цїлюшкою та оглянути 
ще раз те обісте, де він жив і умер. 

Подав Василь Боровський з Черновець, довголгтний дяк 
у згаданих повітах, лїт 58. 

Описи буковинсько-українських похоронних звичаїв. 

XI. 

Похоронні звичаї і обряди в Глиници, вашківського пов. 

Коли в хатї лежить хтось смертельно хорий, тоді стережуть його, 
щоби не вмер без свічки. Конаючому подають запалену свічку в руки, 
бо вірять, що коли сконає без свічки, тодї його душа блукає в темноті. 
Часто в гнїві проклинає один другого: „Щобись сконав без свічки*. 
Мерця вбирають як найкрасше. Дївчинї чи хлопцеви кладуть вінець на 
голову і споряджають їх зовсім так як до шлюбу. Відданій чи жона¬ 
тому припинають ширинку з боку, яку дістає чоловік ще перед шлюбом 
від своєї молодої. Се такий чотирокутний платок з полотна, гарно обро¬ 
блений і в усїх чотирох рогах вишитий гарними взорами. По ширинцї 
півнають ся на тім світі подружені, що розлучили ся. Замість панчіх 
убирають калавги на ноги. Шиють їх з гарного лянного полотна, екран¬ 
ного у квадрат, такий трикутник, що лише одним боком зшитий. Другим 
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боком всувають ноги, щоби на тім світї ие пекло, як буде перескаку¬ 
вати огонь. Поверха надівають ще й обувє, причім звявують ноги, щоби 
не ровхилювали ся, однак розвязують, як кладуть у домовину. Звичайно 
дітям напихають за пазуху яблук, орішків, цукорків та ріжних соло¬ 
дощів і так висилають їх у „вишнях8. (Вишнями називають кладовище 
тому, що там богато вишневих дерев). Коло мерця роблять усе, що по¬ 

трібно, чужі люди: чужі миють, чешуть, вбирають. Він лежить звичайно 
на столї, обстеленім довкола коверцем домашного виробу, під голови 
кладуть йому кілька подушок. Як звичайно коло мерця стоять чотири 
поставники, два по обох боках у ногах, два висше коло рамен, і ще 
у головах стоїть якась посудина, де стоять горючі свічки. Так само 
в руки мертвого дають свічку, при якій він сконав, лише що вона не 
горить. З нею кладуть його в домовину. З тої самої свічки беруть 
троха воску і роблять перстень кождому молодому чи старому. 

Кождий, що приходить віддати помершому честь, при входї хати 
хрестить ся і молить ся, але нікому не каже „добрий день8, зближаеть 
ся до мерця, запалює свічку, ліпить її до поставника, хрестить ся, цїлув 
небіщика в руку і знова хрестить ся. Люди вірять, що на тім світї по їх 
смерти засвітить ся тілько світел їм на стрічу, кілько хто відніс за 
свого житя до померших. Току то старають ся не минути й одного 
мерця і зробити як найбільше прислуг, бодай при кінци. 

Зараз, як лише хтось сконає в родині', несуть на „подзвіпе8 (по 
душі), бо тодї йде душа до неба й її треба дзвонити в дорогу, при чім 
розносить ся вість по селу, що хтось умер. Як умре мати, то черев ЦІ¬ 

ЛИЙ час, аж доки не похоронять її, ходять її син і муж простоволосі 
(без танки), а незамужні дочки ходять з розплетеним і спущеним во- 

лосем. Кому 8 рідних жалко за мерцем, той голосить в хатї та як ідуть 
на цвинтар і пориває всїх присутвих до плачу. Однак голосять лише 
тодї, коли дійсно жалують за помершим. В голосїню змальовуеть ся ціле 
своє горе і гірке жите покійника добірними словами. Не обходить ся 
тут і без того, щоби не згадувало ся про весну чи літо, коли так гарно 
сади зацвитуть, пташки заспівають, лише покійник не почує їх голо¬ 
сочку, не походить по садочку. Вмерлого звуть гордим, що не чує сер¬ 

дечного плачу, не хоче слухати нікого, щоби збудити ся зі сну, гля¬ 
нути на них, на їх болї. Йде, вибираєть ся до нової хати, де сонечко 
не світить, де глухо й темно. Коли-ж за житя не був улюблений між 
своїми, то й по смерти ніхто не смуткує за ним. Зовсім тихо винрова- 

джають його 8 хати. 
Почавши від першого вечера цілими ночами аж до похорону зби¬ 

рають ся коло мерця. Молоді бють лубка, а старші засідають за стіл 
і роблять коливце та хрестики, що їх опісля роздав господняя, чи хто 
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іньшнб з старших кревняків 8а душу пожертого* Се все дївть ся в кім¬ 

наті, де лежить тіло. 

Лубок — се гра. Всі нарубки засідають. Один 8 між них сідав 
окремо. Другий 8 завиваними очима кладе голову на коліна першому. 
Вія не смів нічого бачити і валожув по заду руки так, що долоні схо¬ 

дять ся до купи і обертають ся на внїшну сторону. Тоді один в си¬ 

дячих підносить ся і бв по долони того, що 8 завиваними очима, почім 
скоро сідав, а сей вгадує, хто його вдарив. Як угадав, то міняють ся, 

а не вгадав, то кепкують 8 него дальше. Ся гра вветь ся бити лубка. 

Вона тривав аж до рана, потім розходять ся домів. Збирають ся на те, 
щоби рідня не смутила ся, а щоби трохи забула про своє нещаств. 

Еоливце роблять на параду. Решето чи сито вбирають гарною 
іатерівю, в середину на дно кладуть хліб, а по боках 8 внутрішноГ 
сторони, підпори, спечені із тіста і так плетені, яв колачі, лише мають 
форму трикутника з продовженими раменами поза верхи кутів. В хліб 
натикають патичків, на яких насиляні сухі сливки, фіґи, яблока, медів¬ 

ники, а підчас Великодня ще й писанки. Еоливце несе один чоловік при 
домовині аж на цвинтар, а потім воно діставть ся священикови. 

Люди вірять, що, коли хто вмре підчас Великодних свят, той іде 
просто в рай, бо він тоді отворений і ніхто не стереже входу до него. 
Боли вмре мати при народженю дитини, то на тім світі лежить на зо¬ 

лотій постели щаслива і як мучениця припята до раю. Віщують, коли 

втворені очі, або одно око не закрило ся повікою, що покійник ще ко¬ 

гось візьме за собою: він кличе. Однак ніхто про се не говорить го¬ 

лосно, лише думає по тиху. 

Треба згадати, що через цілий час, коли лежить мертвець у хаті, 
від сконаня, горить світло коло него. В иншій кімнаті печуть, варять, 
щоби зладити поминальний обід. На дворі збирають ся майстри і ро¬ 

блять домовину. Готову вносять до хати, кладуть коло покійника на 
лаву. Тепер крають довгий кавалок білого полотна. Ним вистелюють 
в середині домовину. З того самого кавалка в головах шиють поду- 

шечку і набивають гиблївками або васильком. Також на спід домовини 
під полотно розстеляють гиблївки і кроплять свяченою водою. Літною 
порою кладуть у домовину ще й цвіти, ріжного зїля, щоби пахло, а мо¬ 

лодого, щоби прикрашувало. Як принесуть хоругви і мари, тоді до хо¬ 

ругов привязують хустки 8 свічками, які дістають ті, що несуть хо¬ 

ругви. Мари вкривають коверцем. Еоли священик відчитає панахиду над 
мерцем, кладуть його в домовину. Тепер покривають шидою і просто 
лиця продирають її; всі рідні і чужі цілують його, взагалі пращають 

ся з ним. 

Записки Н. Т. Ш. т. СХХІІ. 10 
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По запечатаню домовини виносять її на подвірв. На кожнім по¬ 
розі тричі спускають домовину в діл. В сей спосіб померший пращає ся 
8 хатою, в порогами, які більше не буде переступати. На подвірю кла¬ 
дуть деревище на ноші і вкривають коверцем, а на самім верху розсте¬ 
люють довгий кавалок полотна, який по всім бере піп. Верх сего кла¬ 
дуть ручники домашного виробу, чи гарні хустки повязані з свічками 
і колачами, як виплату за труд тим, що несуть домовину. На середині 
стоїть сточок, що горить цілу дорогу на домовині*. З цвинтаря несуть 
його назад до хати помершого. 

Як лише винесуть мерця з хати, так зараз вертає ся священник 
до кімнати. Скоренько замикають вікна і двері: ніхто ніде не рушає ся. 
Над кождим вікном, дверми і під кождим образом запалюють свічки. На 
стіл кладуть коливце, пшеницю солоджену з оріхами, колачі 8 топкою 
соли, що призначені на „служебку* і горнятко 8 солодкою водою. Доо¬ 
кола стола став ціла сїмя, що ще ніде не виходила з хати, від коли ви¬ 

несли мерця. Тепер священик відправляв молебень, почім виходить 
8 хати. За ним виходять прочі, виносять те, що було на столі, лише 
вода лишаеть ся, а коливце, служебку і пшеницю роздають чоловікам 
нести. В церкві лишаеть ся все, лише пшеницю вертають домів. Всі 
присутні дістають по свічцї, випалюють їх і несуть у руках через цілий 
час походу. Розуміеть ся, що ті свічки, які поприносили люди до тіла. 

Тепер почерез трунву роздають за душу помершого. Перш всего дають 
комусь курку, щоби програбала дорогу душі на той світ, а потім слідує, 
иньше. Починають ся плачі та голосїня, як лише рушать йти. Нропові- 
дають до всего, що лише може звернути увагу на себе, при чім все на- 
вязують до мерця. І так приміром відзивають ся до дзвонів: „Дзвоніть 
дзвони, дзвоніть, та Н. збудіть". 

Над могилою близько стає рідня і по всему, як спустять в неї 
домовину, кидає кождий з своїх жменю персти, гроші, щоби заплатити 
місце для прабутого. Дехто кидає свічку, щоби не снив ся покійник. 
Всї вертають ся на обід; лише гробарі лишають ся висипати могилу. 

В хаті, чи на подвірю засідають за столи, кушають тої пшениці, що 
вернули з собою, їдять, пють і молитвою кінчать поминки. Не всї роз¬ 
ходять ся домів. Деякі лишають ся на ту ніч „сокотити сточок*. 
Вірять, що сеї ночи прийде ще душа до хати. Сточок — се довга 
свічка, ссукана з пчоляного воску, сточена (звита) в кочільце так, що 
один кінець вільний і може горіти. Сточок кладуть на горнятко 8 со¬ 
лодкою водою, запалюють його і стережуть, бо має прийти душа і буде 
пити сеї води 8 горнятка (може хтось побачить єї). Можна їсти, пити 
і гуторитй, також спати, лише мусить хтось стояти на сторожи. Ранком 
розходять ся. З недогорілого сточка стягають віск, мішають 8 свіжим 
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і сучать 8 того 12 свічок, щоби стало на дванадять неділь, на кожду 
службу божу по свічці*. 

Родина не носить ніяких внїшних відзнак жалоби, лише довго не 
співають, анї бавлять ся і, хоч троха забудуть про своє нещасте, то 
довго вважають, щоби не було людських поговірок. В девять днів вби¬ 
рають ся па поминки, а потім ще й в шість неділь. 

При кождій пагодї старають ся помянути помершого. Як прийдуть 
осїнною порою поминальні суботи, то платять, щоб священик відправив 
службу божу, то свічку притулить перед святим, то комусь дасть з „рук® 
ва душу помершого. Також празниками згадують, щоби не затерла ся 
цамять по мерци і щоби йому лекше було лежати в могилі*. На Святий 
вечер, поки самі повечеряють, несуть вечерю сусідам або бідним в село. 
По вечері не забирають страв з стола, щоби мали що їсти духи, як 
прилетять, коли всі* живі сплять. На Великдень дають за помершого пи¬ 
санки, перепічки, а дехто виносить обід на могилу і скликає людий. 

Перший четвер по Великодни, званий світлим, святкують. Тоді* при¬ 
крашують гроби 8ЇЯЯМИ, насаджують вишні*, кущів калини і т. д. В пят- 
ницю вечер, перед „Зеленими святами* несуть свічки на цвинтар, за¬ 
палюють і приліплюють до хрестів. З кождої хати несуть тілько свічок, 
кілько є поиерших. В суботу відправляеть ся служба, виходять з хо¬ 
ругвами на цвинтар. Священик читає поминники. Тут накривають стіл 
для священника і громадської старшини, а для прочих застелюють гріб 
когось в своїх покійників і викладають їжу. Як не стає людий, то один 
другого просить — міняють ся. 

Однак сї звичаї виходять цілком з моди, хиба між деякими най- 

простїйшими людьми і старими видержали ся цілком в такій формі, як 
тут переказано. 

Подала Єлисавета Михальчуківна, учителька. 

XII. 

Похоронні обряди в Ошихлїбах, мічманського повіта на Буковині. 

Коли мерлепь як слід наряджений, сходять ся передовсім сусіди 
та посвоячені до тої кімнати, де він лежить. Зеї, що приходять, прино¬ 
сять з собою свічки і приліплюють до світочів, що стояіь за головою 
при ківцї стола, а потім шепчуть молитви. 

Люди сходять ся на те, щоби стерегти мерця, особливо цілу ніч, доки 
не зазоріє. Се називають „приведе®. Особливо радо сходить ся мо¬ 

лоділе, а щоби їй не нудило ся, бавлять ся у всілякі гри, також щоби 
розрадити горем прибиту родину помершого. Однак ті гри що раз меньше 
відбувають ся. Причиною сего були заразливі недуги, через що власти 
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заборонювали всякі сходини. Тепер чим рав більше приймавть ся ввичай, 

щоби присутні при мерци були в поважнім настрою, хоч правда, що тут 
бев чарки з горівкою не обійдеть ся. В Ошихлїбах наступила рішуча 
вміпа від яких 15 літ. 

З ігор, які ще відбувають ся де-не-де в „Цар і коваль® та 
„Шило®. 

Перша в них — се вабавка малими патичками. Розколює ся ка¬ 
валок прута завбільшки 1 (1т довжини і ст проміру і обі ті половині 
підкидавть ся на столі. Коли вони обидві впадуть однаково, значить ви¬ 
пуклими сторонами або плоскими, то той, що підкидав, гідний бути „ца¬ 
рем®. Коли ж не однаково, то нагонить того, що кидав до ковадла, але 
поки що „приучують® його, то е бють, доки не вголосить ся другий до 
дальшої гри. В грі беруть участь хлопці і дівчата. 

Популярнішою грою е згадане „шило®, що відповідніше для 
хлопців. Відбувавть ся в той спосіб: 

Завявуеть ся з ручника ґудз і даеть ся в руки одному з тих, що 
хотять взяти участь у грі. Другий (без спеціальної назви) сідав на 
крісло, а третин ставить йому свою голову межи коліна. Той, що дістав 
ручник 8 ґудзом, вдаряв третого ручником по плечах і передав другим, 
а сей мусить вгадати, хто вдарив, бо в противнім разі бють його доти, 
доки не вгадав. 

Все те відбувавть ся в кімнаті, де лежить небіщик. Хиба що там 
дуже тісно, то йдуть до сїний. 

Подібні звичаї доховали ся у більшій части сіл кіцманського по¬ 
віту як: Неполоківцї, Пядиківцї, Зеленів, Вергоміть, Дубівці, Лужани, 
Шипинцї і и. 

В Глиницї, вашківського повіту, відбувавть ся та сама гра. що й 
в Ошихлїбах, тільки той, що тримає на колінах, називаеть ся „паном* 
або жпанею®. 

Коли в мало хлопців, то грають ся дівчата т. зв. „Ниточки*. 
Одна в дівчат насотав з клубка ниток з пів метра довгих. При тім три¬ 
мав в одній руці. Опісля розтинав, а мододїж, що гравть ся, хапав ва 
розтяті нитки. Дівчина пускає тоді зі своєї руки, а обидва кінці ниток 
лишають ся у руках двох, які мусять ся відтак цілувати (старають ся 
поставити хлопця або яку погапу особу). 

При грах не беруть участи свояки небіщика. 

Кажуть, що перша гра пригадує бійку, яку мусів вносити Ісус 
Христос при засудї а друга гра вказує на зрадливий поцілуй Юди. 

В новійшім часі молодїж меньше приходить; старші читають Біблію 
або Божий лист. Тут сходини називають ся „Лубок®. Уважають того ва 
щасливого, у котрого в богато людий на лубку. 
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Наведу при тій нагодї дещо 8 иньших похоронних звичаїв та обрядів 
в Ошихлїбах. 

Боли вкладають мерця до тру мни, мусить чоловік жінці або про¬ 
тивно (відповідно до того, котре з обоїх скорше вмре) покласти шлюбну 
ширинку як знак, що з втратою помершого тратить і ту радість, якої 
зазнає при тій подарцї. Нововінчаним кладе хлопець вглядпо дівчина 
вінок на кодину чи капелюх. 

До обслуги при нохоронах ідуть сусіди, приятелі* та дальші свояки. 

На цвинтари кидають у гріб гроші, щоби викупив собі мерлець 
86МЛЮ, де лежить. 

Коли спускав ся трумну до гробу, передав котрась жінка курку, 
яка мав відграбати гріб і дорогу до раю. 

Ті, що вертають з похорону мусять іти тою самою дорогою домів, 
щоби мертвець не ходив богатьма дорогами. 

По похоровї сокотять у хаті, де лежав, душу. Горить „сточок", 

себто звинена в коло свічка, до котрої даеть ся трохи воску з тої, яку 
тримав небіщик перед смертию в руках. Той сточок кладеть ся у горня 
в водою, а коли він згорить, пють ту воду ті, що сокотять. 

Полотно, яким накривають умерлого, мав форму трикутника і вветь 
ся гкалавга*. Пришивають його до подушки, що в в трунві, мабуть 
в тій цїлн, щоби не розтрясало ся сіно із неї, як небіщик буде вста¬ 
вати на страшний суд. Також і тому, щоби не пекло, як буде втікати 
через пекло. 

Боли хто настрашить ся мертвого, то коли вмре другий, най по¬ 
тисне його вараз за мізинний палець. 

Подала Евгенїя Мацгввичівпа, учителька. 

XIII. 

Дещо про похоронні звичаї в селі Барбівцях, вашківського пов., на 
Буковині 

Боли хто помре, то наперед миють тіло, щоби збути його від 
гріхів. Відтак убирають і кладуть на лаву або на стіл. В руки дають 
свічку, щоби на тім світі було йому видно. На очі кладуть гроші, бо 
вірять, що небіщик може отворити очі і покликати ва собою кого в жи¬ 
вучих. В головах стоїть свічник з свічками. 

Хто входить до мерця, перше молить ся, опісля каже вдобрий- 

день*. Еождий, хто приносить свічку до мерця, збувавть ся одного 
гріха. 

Боло мерця мусить бути один на сторожі, щоби нечисті духи не 
іадм приступу до тіла. 
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Тіло ховають третого дня, в память, що тіло Ісуса Хриета було 
три дні мертве. Як приносять домовину, пробивають у верхній части, 
в так званім віку, дірку, щоби душа могла в кождий час прийти до 
тїла. Тіло кладуть у домовину, рідня нрощаєть ся в тілом і кож- 

двй з окрема каже: „Хай Бог не впамятаб ‘тобі, щось злого зробив 
ва житя“. 

Всі оплакують мерця, бо вірять, що щасливійший той, за котрим 
більше плачуть. 

Як спускають тіло у яму, то присутні кидають у яму грудку 
вемлї. Се значить, що вони купують йому ту землю. 

Всіх трох вечерів, що лежить мертвець, сходять ся хлопці і дів¬ 
чата на „приведї* і бавлять ся ріжних забав: перстенця, пана, 

ковблика і и. Як грають ся перстенця, то один жмурить, а другий 
по черзі дає перстень тим, що сидять з виложеними долонями до сере¬ 
дини. Один дістане перстень, а всі иньші все тримають виложені долоні. 
Той, що жмурив, вгадує, в кого той перстень. Як угадає, то мусить той 
жмурити, що в него перстень знайшов ся, як пі, то перший мусить так 
довго жмурити, доки не відгадав. 

Пана грають ся в той спосіб: Одному вавявують очі ручником, 
а другий з присутних бє його драницею по плечах. Як відгадає хто, то 
йде на його місце, що вдарив його, як ні, то мусить внова відга¬ 

дувати. 

Ковблика грають ся переважно молоді. Всі сідають на вемлю 
і творять коло. Сідають вони так, .щоби попід коліна було вільне місце. 
Звязують хустку в клубок і кидають один до другого попід коліна. Од¬ 
ному тримають руками очі, щоби не видів, де сей клубок упаде. Той, 
що тримає руками очі, говорить: ,„ковблику, ковблику, ховай ся добре, 
бо я граю, розпускаю, як тя йму, роздеру, до пана скіру принесу**. 
Опісля уводить його між тих, що бавили ся клубком. Зяова мусить від¬ 
гадувати, в кого клубок. Як відгадає, йде другий на його місце, не від¬ 

гадає, йде внова на те саме місце і заслоняють йому очі. 

Як винесуть тіло на цвинтар, то три ночі мусить горіти свічка 
в тій хаті, де лежить мерлець. Се на те, щоби душі яспо було по хаті 
ходити, як прийде. Кладуть також страви і то найбільше солодощів. 

Зеркало мусить бути заслонене. 

Сих звичаїв придержують ся в околицях вашківського повіту і то: 
в Барбівцях, Калхнівцях, Чорториї і Карапчові. 

Подала Олена Жалковська, учителька. 
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XIV. 

Похоронні звичаї в гуцульських околицях північної Буковини. 

Гуцульські „похоронки* ріжнять ся в дечім від похоронних зви¬ 
чаїв долинян. 

Перед хвилею, як мають уже брати тїло на цвинтар, ще иїм за¬ 
криють трунву віком, заводить далекий кревний або добрий сусід на 
дворі у флояру. Гомонять сї звуки флояри, мов остатня розмова із умер- 
шим. Потім прибивають віко, укривають трунву новим налавником та 
обвявують його вишиваними рушниками. 

Потім починаеть ся похід на цвинтар. Цілком на передї, яких 
300 — 500 кроків йде той чотовік, що грає на трембіті*. Дальше ва ним 
йде процесія. На ній маячуть білі або чорні хустки. За процесією не¬ 

суть домовину. За домовиною йдуть голосїльницї. Як пімре дитина або 
молодець, то співають вони місто матери. Звичайно ділять ся вони на 
дві части або ті самі ведуть говірку в співі за родину і за помершого. 
Виглядає се немов діяльоґ у пісні: 

„Ой чому ти, синку, не сказало, 

В єку ти си доріженьку виреджало ? 
Я би була дверці замкнула, 
Віконце забила*... 

Так голосять голосїльницї в запиті до покійника і самі таки від¬ 
повідають назад родині* за него: 

„Ой не твоя на це мамко, 
Але Бога сила. 
Скажйш майстрам хатку вбудувати 
Без дверцїв тай без віконця, 
Де нї сонце не загріє, 
Нї вітрець вже не повіє, 

Ой там, мамко, му лежати!* 

Па сїм ввертають ся внов до помершого в імени матери: 
„Та де Тебе, синку, вижидати, 

Ци в городі на васильку, 
Ци на гробі на барвінку, 
Ци у лісі’ на береви, 
Бо скрізь буде проливати 
За тобов дрібненькі сльози“. 

Голосїльницї — се здібні жінки, які нераз компонують слова, 
котрі відносять ся до обставин, серед яких жив небіщик, до причин 
його смерти. Вони вкладають ті слова у відповідну арію, після якої 
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співають ся всї похоронні голосїня. Голосїнв суороваджають сумні ввукі 
флояри. 

Так приходять вони аж на цвинтар. Як спускають трунву у гріб, 
кидають мідяки на вічну пахять від внакомих і рідних. Коли умре хтось 
в нежонатих, то кладуть йому в головах на гробі побіч хреста яличку 
прибрану волїчками та крашеною вовною. Замітне се тим, що з подіб¬ 

ною яличкою приводять молодого чи молоду. І на похороні* несуть вони 
сю яличку „молодбкови*, ведуть його звінчатись на віки з веленою 
муравою. 

Як засипають гріб, грав трембітар на трвмбітї в сторону хати по¬ 
кійника, немов би просив дослідного прощаня. А як уже висипають гріб, 
обвивавть ся знов флояра, та вже під цвинтарем. 

Всї розходять ся домів крім того, що грав на трембітї, брата або 
товариша. Вони сідають під цвинтарем і виводять довго у флояру. 

Подала Олена Жалковська. 

XV. 

Похоронні обряди в Кучурові Великім, черновецького повіта. 

По смерти купають мерця. До сеї роботи кличуть звичайно чужих 
людий, бо своїм не годить ся. За се дістають одіж, а часом і плату. 
Воду, в котрій купають мерця, не висипають всю; якусь частину за¬ 

держують і миють нею стелю, лавицї, щоби всяке нехарство, як тар¬ 
гани, стоноги і т. и. виздихало. Гребінь, котрим чешуть мерця, вики¬ 
дають десь далеко або викопують, щоби ту журу, яку мав померший, 

віддалити від хати. 
Коли хто вмре до півночи, то се значить, що мерлець ще когось 

потягне 8 собою; коли по півночи, то лишить їх у супокою. Щасливим 
уважають того, що вмре по Вознесїню. Кажуть, що Ісус Хрйстос взнїс 
ся на небо і утворив там рай, до котрого навіть і грішники мають у сім 
часі приступ. 

Коло помершого горять безперестанно свічки. Молодого парубка 
або дівчину вбирають цвітами, літом живими 8 городу, вимою висуше¬ 
ними. Мають навіть призначені цвіти для мерця, т. зв. васильок, ко¬ 

трий посвячують і тримають рік від року ва образом якогось святого. 
Дівчину чи там парубка вбирають так як до шлюбу, а також і одру¬ 
жену, котра вмре до року: на неї вкладають рівнож шлюбну одіж і вби¬ 

рають голову цвітами. 
Мерця кладуть на лавицю під стіною, де він лежить через два дні. 
Вечерами сходять ся старі і молоді на лубок або привидь. 

Декотрі приносять свічки і запалюють їх, иньші кладуть йому гроші на 
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очі, щоби не отворяли ся. Наколи мерлець тримає очі отворені, то по¬ 
тягне ще когось за собою і то не лише з родини, але навіть і 8 чужих. 
Коло молодого чоловіка грають у карти, а часом читають псалтир, як в. 

ніж ними якийсь письменний чоловік. 
На лубок сходять ся всї з доброї волї, 8а те не платить ся їм 

нічого. Богато залежить від того, якою смертию він помер. Коли який 
чоловік повісить ся, то до него мало хто хоче йти на приведь, а на¬ 
віть уважають за гріх, йти до такого, що віддав душу чортови. Коло 
самого мерця сидять більше старенькі, а молоді вибирають ся на двір^ 
або до хорім і там бавлять ся. По більшій части бавлять ся розмовою 
і жартами. 

Часом бавлять ся т. вв. дранички, а то в той спосіб: обви¬ 
вають драничку якоюсь хусткою, потім саджають будь котрого на се¬ 
редині хорім, а всї иньші стоять довкола него. Один з тих, що стоять,, 
кладе йому голову на коліна, а прочі бють. На кого вгадав, той мусить 
класти голову па його місце, а сам йде до тих, що мають право бити. 
Одні і ті самі не сидять до рана, але міняють ся. 

Над ранком лишаеть ся вже лише сама родина. Тепер розпочи¬ 
нають ся плачі і голосїня, бо ночию не годить ся. Голосять звичайна 
в найблизшої родини: доньки, сестри або тїгка. Слова складають в тім 
часі, коли голосять. В них виявляють свій жаль, смуток, а часові 
і просьбу. І так на ир. хочу навести тут кілька стрічок, котрі вдало ся, 

мені запамятати: 
„Зорі файно за ворями, 
Всі ґаздині повставали, 
Лиш Ви, мамко, так твердо васпали, 
Віді ночи до нас не балакали, 

Ніяку роботу нам не завдавали. 
Би я вам, мамко, засьпівала, 
Від головки аж до ніг, 

Аби ви си лишили цих великих доріг. 
Зробіт, мамко, таку волю 
Та возміт мене з собою. 

Бо тут сироту кождий внвважав, 
Котра мамки тай не мав. 

Яко сигодни файна днина, 
Зійшла си до Вас вся родина, 
Прийшли ні їсти, ані пити, 
Прийшли з Вами говорити. 
А Ви так мамко си зговорили, 
Що Ви до них нїц не говорили 
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Встаньте, мамко, йдїт ногами 
Най не нисут Вас руками. 
Встаньте, неньку, вдарти в дзвін, 
Бо йде мамка від сигоднп на віки в свій дім. 

Зазулька буде кувати 
У лїсї на зелених кряночках, 
А Ви, мамко мети сироти, 
У яловьх білих дощечках. 
Вілетїла душка з тіла, 

Та на райських дверах сіла, 

Райські двері ся втворили 
І туди душку пустили. 

Куди Ви, неньку, доходили, 
Що Ви мамку туди загулили (заманили). 

Чи за гори високої, 
Чи зза ямки глубокої. 
Побудьте, мамко, побудьте 
Тай за мени не забудьте*. 

Третої днини старають ся запровадити тіло на вічний супочинок. 
В сей т. вв. похоронний день приносять хоругви і хрест, до котрих 
привязують хустки або ширинки. І се призначене для тих, що несуть ва 
мерцем хоругви. Хустки, які причіплені до трунви, забирають ті, що 
несуть її. Коли виносять трунву з хати, то перед порогом або ворітьми 
стелять ручник, через котрий мають ту трунву перенести. Сим ручнйкои 
вастелюють її дорогу ту, черев котру вона мав дістатись на той світ. 
Перед тим окроплює піп тїло свяченою водою і знимае з грудий „сто¬ 

чок* себто свічку з чистого воску в довжину мерця. Ся свічка горить 
хвилями через два днї на грудях мерця, аж доперва третої днини здій¬ 
мав її піп із грудий помершого. По сїм виходить піп на двір, а родина 
прощавть ся з тілом в послїдне і накривають трунву накривкою. Трунва 
покрита звичайно полотном (білим), а з верха коверцем, котрий призна¬ 
чений для гробаря. Верх коверця кладуть колач, а зверха сточок. При 
тім ще і горнятко з медом. По дорозі читають над мерцем бвангелів, 
а по відчитаню подають черев трунву колачики, медівники і т. и. Пере¬ 
ходячи міст кидають гроші, котрими платять дорогу мерцеви. Коли спу¬ 
скають мерця до ями, то тоді полають через трунву курку, щоби від- 
грабала мерцеви дорогу на той світ. Колач і мід, що находили ся на 
трунві, дають за душу номершого, а сточок забирають назад домів. 

Те місце, де лежав померший, застелюють ручником чи там ши- 
ринкою, вверха кладуть колач, мід і сточок, котрий хвилями запалюють. 
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€е лишають воаи для душки їду, бо душа що ночі прилітав на свов 
яіеце і харчує того меду. Третої днини дають те все 8а поману (за 
душу помершого). 

Подала уч. IV р. учит. семипарії, О. Суховерська а Кучу- 
рова Великого. 

XVI. 

Похоронні обряди в ҐлТтї, ґурагуморського повіту. 

При емер ги тримають сторожу, співають ріжні пісні і то дуже 
сумні і вгадують тільки добрі діла, бо ва злі, кажуть, вже буде Бог 
судити. Ту воду, в якій мили мерця, висипають на таке місце, де ніхто 
не ходить, а по найбільшій части несуть аж у потік, щоб Бог так очи¬ 
стив від гріхів, як та вода в потоці вавеїди чиста. 

Потім вбирають як найкраще і найчистїйше, бо прийде судний 
день, а тоді так )СЇ мають явити ся, як їх убрало ся па смертельній 
постели. Дають також усі признаки, які небіщик здобув собі за житя, 

приміром заслужені медалі, потім гребінь кладуть під голову і там стоїть 
через три дні, потім кладуть у домовину. 

Д)же вважають,, щоби мерцеви не було втворено око, бо се зна¬ 

чить, що хтось умре з родини і то як одно око, то хтось умре пізнїйше 
а як обидва, то дуже скоро. 

Зараз першого дня починають сходити ся люди на так званий 
лубок і сидять цілу ніч. До рана васиджують звичайно старші люди, 
а молоді розходять ся по півночі. Як хто вступить до хати, молить ся 
наперед за душу помершого. Коли більше посходить ся, починають ся 
бавити. Тягнуть мерця за ноги, щоби не ходив за ними, відтак за ніс, 
щоби не привиджував ся, за очі, щоби не снив ся. 

В першій мірі починають гру, звану лубок. Грають її в той 
спосіб. Вибирають судію, судіївну, адюнкта, адюнктову, двірника, двір¬ 

ничку, пастора і пасторку. Пастор вибирав собі когось з членів, примі¬ 
ром двірника і питає ся: „Де ти був?“ А сей: „Я був у судійової!*, 
а як би сказав, що був у двірнички, то зле і мусить давати за се фант. 
Потому питає ся двірник, „де ти була, як я був } тебе?* і т. д. Па- 
сторови припадає віддавати фанти. Він підносить фант у гору і питає, 
чий се фант. Той, чий фант, мусить признати ся, бо опісля припадає 
для нього подвійна кара. 

Звичайно перший но,сит мід в той спосіб: Іде від одного до 
другого і кричить в ухо а(>рінь-бріцьв — і цілують ся. 

Потім заставляють гусака (гуску) печи. Один іде до одвірка 
і каже: „Печу, печу гусакаа, а пастир каже: „Коли спечеш?* Сей від- 



160 Зенон Кузеля 

повідав: „Коли сало потече!* На дальше питане, коли потече, вибирав, 
той, що грав, когось (приміром двірничку) і каже, коли вибрана особа 
його поцілує в лице. І то тільки разів, кілько разів собі вибере. 

За иньший фант треба кликати гори в куми. Один каже: .Горне, 

горне! кличу тебе в куми!®, а пастир каже: „Що Бог дав?* — „Хлоп¬ 

ця!® — „А кого кличеш на куму?® Сей вже мусить собі вибрати і внова 
цілують ся. 

Иньша гра: копати кернички. Кажуть: „Я впала в керничку*. 

— „На кілько сяжінь?® — На два, три, вісім, пятьдесять, на кілько 
хоче, „А хто би йшов витягнути?® Вибирав собі кого небудь і ці¬ 
лують ся. 

ІІолять грядки. Один каже: „Полю, полю грядки®. — „Кілько 
грядок?® — Кілько собі хоче, тільки каже. — „А хто би йшов по¬ 
мочи?® Кличе собі. „На кілько день береш?® На кілько днів возьмег 
тілько разів мусять цілувати ся. 

По забаві розходять ся, доторкають ся рук, начеб пращали ся 
8 умерлим. Тоді хтось залазиіь під катафальок і пришивав (?) тільки 
вближить ся; опісля сміють ся, що вже би йому готовитись на дру¬ 
гий світ. 

Так через всї три дні сходять ся і бавлять ся. Хто увійде пер¬ 
ший рав до хати, кладе який мідяник на викуп. 

При похороні беруть полотно і на кождім мостї переходять через 
него. То полотно дають комусь бідному. Так само на кождім мостї ки¬ 
дають через трунву гроші у воду і посилають дїтий шукати ті гроші, 
щоби мав чим викупити ся від злих духів. 

По дорозі* плачуть, виказуючи деякі добрі діла. А на цвинтар 
несуть курку і дають через гріб бідному, щоби так легко душа полетіла. 

Через всі* три дни не замітають хати, бо кажуть, що вимітав ся 
душу з хати. Через усї три дни стоїть його улюблена страва під при¬ 

пічком некивана, щоби душа їла. 
Як вернуть з похорону, зараз ідуть вперед до худоби і кажуть її, 

що вмер її господар, потім до кождої деревини кажучи, що вона всохне 
8 ТуГИ. 

Четвертої ночі не вільно цілу ніч спати і мусить горіти світло, 
Тодї сходять ся звичайно старші і балакають цілу ніч. 

Подала Анна Мавурович, учителька а Ґлгту. 



Похоронні звичаї і вірування у Бойків. 
Подав Юрій Кміт. 

Речі тут подані зібрав я у Д з винячи Горішнім і Гвіздци 
Турчанського повіта. Треба сказати, що се тільки „окрита" 

г обильної минулости, яке поволи-незамітно забуваеть ся 3 роз- 
сипаєть ся... 

Признаки, по яким віщують смерть у якім домі, е ті: 
„Коли ся кому дащо теніо зародит, то певно буде в тім році 
вмирлиць, то нихибна правда. Як ся свині снят, то мусить 
хтось у хижи умирати®. 

Близьку кінчину пізнають: „Як ся бере хорого за ніс, 
а він ни має в носі руху, то певний знак, що вмре. Як по 
єлею йде дим з хиж борзо, то хорий вмре, а як розстелит ся 
по хати, то подужат, злекшат иу“. (Дзв. Г. — Николай Буряк). 

„Як отиць з матїрьов дуже жалуют за дїтинов, то воно ни 
ноже вмерти. Як же ся дітвак тенїо мучит, то отиць і мати від- 
ступают го, утїкают у село. Коли ни било ще вмирця в хижи, 
ю теж хорий ни сконат. Несут на чуджу хижу; або вбирают 
у чисте шматя, сгелят млаку і переносят на сьвіже місце хо¬ 

рого; розсиляют кізлиня на хижи і мечут на зимлю; миют 
вікна, що янгів ни може приступити, бо засувані®. (Дзв. Г. — 
Іван Морикінь Кривого). 

У Гвіздци, коли хорий не може сконати, йдуть до таких, 
в якими він позаходив ся та мав суд, аби прийшли „спростити 
ся“; або беруть свіжу солому і свіже, випране простирало та 
простирають під нього; коли постелять на землі, то добре вва¬ 
жають на скін і беруть його швидко до постелі, бо „як би вмер 
на землв, то повідают, що сім літ зимля того їазди ни хоче ро- 



162 Юрій Кміт 

дити**; коли котрий таки не ноже вмерти, дають йому листе 
шмати. 

Вмре їазда, мусить мити його „жона**, а діти миє мати, 
жону вмивають близькі сусідки, або кревні. 

„Нараджують1* на лаві під вікнами; стелють млаку, по 
млацї йде полотно; під голову, хто має „нарід“, шиють „по- 
дуща“ і вкладають отави. Вбирають у сорочку й портки; зао- 
пасують волокою (вовняним шнурком), або крайкою; на голову 
дають шапку, а на ноги капдї з полотна. Зоні' дають купну со- 
ролку, фартух (мальованка з білого полотна), білу запаску, або 
з квітами, капці або панлохи, світлячки (пацїрки), чіпець 
і хустку. 

Молодець дістає ще одну білу хустку, яку обсиляють коло 
руки, а другу червону держить у руці; на палець дають пер¬ 
стень з воску, а до шапки пришпиляють вінець з барвінку. По- 
душа під головою в труні зладжене з червоної хустки, в якій 
завинене сіно або отава. Дівчина убрана як до шлюбу; коси 
розплетені, вінець на голові, хустка через плечі, а краї на 
грудях. 

Накривають мерця з головою полотном, а відкривають рано 
і „миют му тварь так, поки бив живий. Коль ся мив до ти- 
пир, то й типир го треба вмивати, аж го сховают. Берут 
шматку, помочат у воду, пообтирают чисто і зновіль накривают“. 

Коли нарядять, зараз уклякають і „бисїдуют пацїрь**, хоті 
іще немає свічок, анї хреста 

На столі кладуть у черепку св. воду, з житних колосків 
кропильце, підшкрібок з хліба (мале^ бохоня), лямпу з церкви 
і хрест, а на лаві коло мерця ставляють шість воскових сві¬ 
чок, застромлених у глину. 

Дитину нараджують на столі'; коло неї кладуть саме те, 
а ставляють чотири свічки. 

Зараз по сконаню вибігає перед хату „жона, або дівка пу¬ 
стити голосом“ звістку про се. Пізнїйше, КОЛИ посходять ся 
„жони“ — кревняки та своячки, стають у ряд або на присоі 
перед вікнами, або у хаті в часі студени, і заводять співучну 
голосом пяачі-жалї. Се роблять звичайно рано й перед вечером, 
та коли прийдуть „носильники" з хоругвами на обору і в часі 
похоронного походу. Тут подаю записаний мною плач у Дзве¬ 

нячи Горішнім. Не пригадую собі, на чийому було се похороні; 
коли дяк співав „Святий Боже**, я незамітно яотовав собі ви¬ 
співуваний „дівками*1 жаль за помершим вітцем. Плач сей по- 
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вторюєть ся, лише в деяких місцях дороги роблять ся відпо¬ 
відні додатки, як се видко з наведеного мною. Був я теж свід¬ 
ком, як донька „розчала“ плач за „татцьом", але якось не 
складало ся їй се, тоді зібрані довкола неї жони стали їй підпо- 
відати незамітно. Дочуте виголошувала вона на співний лад... 

„Татцуню наш сододенечкий — золотийко наше! Ой ти вже 
ваверташ на тоту дорогу від нас і від свойих сусїдойків... Йо- 
йо-йой, золотийко наше солоденейке! Та ти туда до ня в го- 
стинойку ходив, та ти туда до ня дарунойки носив, а типир 
твоя хижа вже ^нидалеко... Коли-ж я тя ввиджу, татцуню мій 
солоденейкий... Йо-йо-йой, золотейко наше! Та ти свою дївойку 
лишаєш! Коли до ня завитаєш? Бже ся зинля виметала... Ой, 
Ой ти, сестрице, його вже ся пркждала... Татцуню наш соло¬ 
денейкий — золотийко наше! Йо-йо-йой! Надїйойка моя, вже 
тя забирают, та вже тя до^гробу спущают... Ту тя сонїйко ни 
догріб, ту тя вітир ни додуе... Золотийко моє!" 

На того, що прийшов у день до мерця, кажуть: „Пішов 
бисїдувати пацїрь“; у вечір, уночи: „пішов світити". Кождий, 
що приходить, мачае колоски у воді і кропить мерця. 

„Підносят і в нас фвїлї коло вмирця, би борше ніч ішла. 
То найбільше хлопцї, а ще як дістанут добре горівки. Берут 
йиглу, цьвяхи, зшивають йидно з другим, прибивают фартух до 
лави. Як умер Лесьо Рідош, то хлопцї прибили цьвяхом фар¬ 
тух до лави йидні жонї. Вона ни знала; встає і роздерла гет 
фартух. Мішают неджи сумне трохи такого... 

Красти крадут, оби лино захопили дащо. Коли вмер Го- 
ровників Василь, тот Лимич, Петрів брат, то баба з Тирнови 
замітала хижу і вкрала сокиру, тоту, що забивали нев труну, 
мотала в сьміте й тріски; пак Городничка відознала і відобрала. 

Що я, єїомосць, видів у Соколїцї1): Вмерла сваха, там 
віддана моя дівка. Переночувалисме, повмивали ся, збисїдували 
пацїрь, сват узяв фляшку, наляв килїшок горївки, пішов за по¬ 
ріг до сїний і пив чириз поріг до мертвої жони горівку. На- 
стуньо, дай Боже здоровля! Випив, пак увійшов до хиж і ча¬ 
стував людий. І у нас тото давно било. Роблят, оби їазда за 
жонов, а жона за їаздов ни банували. 

Дїтинї дают до трунчати їрейцарь і до ями мечут їрей- 
цар, бо пляц си укупує. Також діти за вітцьом або матїрьов 

*) Соколики. 
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кечут їрейцарі до яки на сане тото. Давно тоти, що любили 
тенїо пити, то си велів побидин фляща горівки поставити у труну; 
котрий зноваль тенїо любив курити, то просив поставити файку 
у диривище. 

Як тіло возьмут з хихи, то родині обходит сьтїв до трьох 
раз, аби ни банували. За їаздов, їаздинев, як мають виносити 
тіло з хихи, випущают зи стайні скотята, оби тех ни банували. 
Як поставлят труну на фуру, берут потрохи зи всього насїня 
і двоє хліба, завязуют у півну і кладут перед возои на оборі 
три рави“ (Дзв. — Іван Морикінь Кривого). У Гвіздди, коли 
винесуть труну на обору й поставлять на возі, двоє з родини 
„обвержут* вавязаний узлик ріхного насїня „довкола труни, оби 
насїня за ник ни банувадо, би ся родило “ (Михайло Жук). 
„Горниць, у якій стояла запята сьвічка, коли виносат з хихи, 
мечут у поріг, оби ся сказив, оби відийшов жаль. Поки иерцех 
ни торкнут у поріг, поти він чує. Тогди в останковий раз від- 
кланят ся своїй порогаи. 

Матири і вітцї ни йдуть до диркви за дїтинов, оби ся діти 
годували. Ни йде теж їазда за жонов і жона за їаздов, бо би 
ся він ни оженив, а тота ни віддала" (Дзв. Г. — І. М. Кр.). 
У Гвіздди „ва трунов ни йдут чуджі жони, лише з його, або еї 
народу; з чоловіків ідут тоти, що запрошені, а до хижи при¬ 
ходні з того круга, а здалека ни йдут“ (Мих. Жук). 

„Воду, яков ииют уиирця, виливают у нивзахідне місце, 
коди ся ни ходит. Няй никому ни чкодит. Хижу, як заметут, 
несут сьмітя на сьвій їрунт і те в тот бік, де ни є царина, де 
ся ни оре“ (Дзв. Г. — І. М. Кр.). У Гвіздди дуже боять ся 
мерця, тим то не цілують його хиба у труну зверхи або в хаті, 
або на оборі, тут де перідки, коліна, а більше ні. „Всьо по 
вмирди забирают, берут і то шматя, що в ній умер, ни дают 
го никому, замітают хату і спалят, давно сипали та метали в ди- 
бирь, али люди відказували, бо стояло по биригах, або мечут 
у таке місце, де й худоба ни заходит, бо повідают, що й ху¬ 
добі чкодит: бохоня дают псови, а до мисяти ллют сьвіжої сьв. 
води, кладут хустину (кусник полотна) коло мисяти, бо прихо¬ 
дні душа тов водов мити ся і рубатков обтирати ся“ (Мих. 
Жук). Воду ставляють на вікні або столі. У Дзвинячи „у ви- 
чирь ставлять на сьтїв нисьвачену воду і хліб; у ночи прихо¬ 
дні душа і кормит ся“ (І. Морикінь Кр.). „Як умре старий, то 
ще сьвітят скіпов або сьвічнов цілу ніч, нихто ни йде спати, 
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ириходят сусіди і бисїдуют дащо, а за дітваком сьвітят лямпу, 
тоту домову, трохи скрутят і сплят“ (Мих. Жук). 

У Гвіздди дуже зважають на се, аби процесія рівночасно 
> священиком прибула на обору небіжчика, там то стають біля 
лридорожних хрестів і оглядають ся за духовним. Роблять тому 
так, бо „як ждут на оборі, то низадовго буде зновіль вмирлиць 
у тї хаті*.. 

„У нас коло мирця на вікно кладут чиснок, оби ся ни снив 
і ни приходив. Як би ся кому в дому вмирлиць приснив і його 
кликав, оби му ся ни вголошав, ни треба нич гваритц. Мене 
раз кликав чириз вікно Городників Василь: Николаю, та ти ще 
ви спиш, відомкни ми, а я ся ни відзивав. У нас звявуют мир- 
цеви рубцьом вилиці, руки, й ноги, а пав як кладут до труни, 
розвязуют і тоти рубці ховают. Тим рубцьом підкурюют, як ся 
снит вмирлиць" (Николай"Буряк — Дзвиняч). „Як ся приснит 
вмирлиць і чоловік вахоріє вараз, тогди йдут на гріб того мирця, 
берут у горниць зимлї, наливают води, миют тов водов хорого, 
а так несут тоту воду на цвинтарь, виливають на гріб, або на 
дзвони, або в двирі цирькви (в дірку від ключа) і ставлят гор¬ 
ниць на гробі гортаниць. Або роблят іще й так: Берут рубиць, 
яким звязували мирцьови руки, ноги й вилиці, пок лежав на 
лаві, і тим рубцьом підкурюют хорого* (І. М. Кр.). У Дидьові, 
коли приснить ся мати, то говорять: „Бодай ти дротяна міт¬ 
лище меджи очищами, зваряний камінище на головищу*! „Як 
приснит ся дівці парубок або парубкови дівка, то тра накще 
тот сон гварити до плота або до каміня, так чи до чилядиика, 
оби ся дащо злого ни стало* (Дидьова — записала Ліна Бо- 
цюрко). 

Боли хто згадує про доброго небіжчика, говорить: „Бо- 
гойко би му дав там легойки*! 

„Нива банує за іаздов і їаздинев. Яв першого року по 
смерти ся вродит, то так буде банувати чириз сім літ, а як ся 
першого року ни вродит, то ще буде чириз три роки банувати* 
{Дзвиняч — Николай Буряк). 

Похоронні отже повіря і звичаї зосередковують ся біля 
самого ровстання і біля охоронвння живих перед світом по- 
херших. Повіря змальовують нам чоловіка надто привязаним до 
життя, до всіх його складних чинників, до землі і до всього, 
що має вона. Тому то розстаннє, а радше розпрощаннє з життєм 
вельми болюче... Окруженнє намагаєть ся влекшити хорому сей 
тягар; підпомагають „розсилити засиляня“, що держать його 

Запжсжж Н. Т. Ш. т. СХХІІ. 11 
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мідно при собі, инодї відривають його насильно від тісних 
8ВЯЗКІВ, переносячи дорого або на „чуджу хижу“, або на „илаку“, 
себто на приготовану підстілку („післань“) для понершого. 

Як дорий „бануе“ за життем, так теж усе полишене тужить 
за ним... Кидають горцем у поріг, себто кидають банованне, аби 
розпирсло ся, аби покінчило ся разом з останковим чуттеж, 
яке має пропадати з доторкненнем трумни об пороги... Сьвіт, до 
якого відійшов померший і в якому треба „окуплювати“ йому 
місце, та се, що стоїть з ним у контакті, дуже „чкідне“ усьому 
живому, тим то ідуть у тому напрямі обезпечення і заховують 
са обережносте 

Вгадаю тут іще про одно. У Дзвинячи мерли якийсь чає 
діти на шкарлятину. В селі „ляк і тирвога". Хтось пішов у саму 
північ на дзвіницю і задзвонив у всі дзвони. Се задзвоненнв 
мало спинити смерть у її походах... Та про се не міг я роз¬ 
відати ся нічого більше, чомусь здержували ся з поясненнями, 
хотя про инше розповідали мені' дуже радо. Може про се дзво- 
ненне знав хто основнїйше та подасть до публичного відома, 
а поки що я ділю ся тин. 



Народні' оповідана про тют+онарів. 
Подав Володимир Гнашюк. 

В Австрії належить тютюн до державних монополів; через 
те не може його садити, хто хоче, і продавати, де й кому 
хоче. Кождий, хто управляє тютюн, дістає насїне з державних 
каїазинів, 8асїває ним з гори означений простір, підлягає дер 
жавній контролі, яку виконують фінансові стражники, звані по¬ 
пулярно ревізорами, збирав урожай і віддає його в визначенім 
терміні' до державного магазину, де відповідно до ваги й роду 
тютюну дістав заплату. Відібраний тютюн переробляєть ся опі¬ 
сля в державних фабриках і продавть ся у так званих „трафі¬ 
ках" по цінах, уложених із гори так, прби вони не тілько 
покривали всі розходи, злучені з продукцією, але приносили 
ще значний дохід, який держава обертає на свої цїли. 

Кождий урожай тютюну обчисляєть ся з гори, але тілько 
приблизно, бо докладно задля всяких атмосферичних і внших 
впливів, не можна обчислити. Хто садить - тютюн, повинен 
увесь урожай віддати до державного маїазину; коли одначе він 
віддасть на приблизно обчислену вагу, а йому лишить ся над- 
ввшка і він ту надвишку ужив для себе, або продасть на боки, 
а про се власти не довідаюгь ся, то його щастє і за те не 
потягає його вже ніхто до відповідальности 

Тютюн не родить ся одначе на кождій зрмли, лиш на дуже 
добрій, тому не всюди можна його управляти. В горах його 
управа не вдаєть ся зовсім, але гірняки не менше пристрастні 
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курцї, як додиняни, а подекуди й більші, бо прим. у Гуцулів 
курять не лише нущини, чоловіки та парубки, але й женщини, 
жінки та дівки, а дуже часто й відростки. Коли в латі' жив 
більша родина і складаеть ся з самих курців, то вони вспіють 
прокурити протягом року таку поважну суму, що може дуже 
заважити на буджетї незасібного господаря. Аби ту суму змен¬ 
шити, старають ся курцї набувати тютюн по низших цінах, як 
державні, впрост у тих, що управляють тютюн, а ті зі свого 
боку годять ся на продаж, бо все таки дістануть більше, як у 
державнім маїазинї. Вправдї наражують ся при тім обі сторони 
на ризико, що будуть висліджені й покарані, але що дїеть ся 
на світі без ризика? 

Отсї то особи, що ходять із гір на доли купувати тютюн 
впрост від продуцентів, називають ся тютюнаряни. В „Науко¬ 
вім Збірнику8, виданім 1906 р. з нагоди десятилїтя наукової 
праці проф. М. Грушевського в Галичині, надрукував о. Ми¬ 
хайло Зубрицький статю п. н. „Начкарство бакуну (тютюну) 
в горах у Галичині' в XIX ст.“, в якій подає документальні 
звістки й народні оповіданя про пачкарів (тютюнарів) і пачко- 
ванє тютюну у Бойків, що ходили за тютюном на Угорщину і 
мали сутички не лише з австрийськими, але й угорськими реві¬ 
зорами. В 80-их роках минулого столїтя, як зазначує автор, пе¬ 
рестали одначе займати ся пачкарством, бо видно воно пере¬ 
стало їм оплачувати ся, і нині Бойки курять тілько державний 
тютюн. 

Не те у Гуцулів. У них сей звичай заховав ся ще й доси, 
але очевидно на далеко меншу скалю, як давнійше. Ніяких 
сцісій між ними й ревізорами, в яких доходило би до бійок, 
або що гірше, до убийства, тепер нема. Не відбирають тепер 
ревізори також люльок і не перетрясають, який саме у них 
тютюн. Через те події, змальовані в оповіданих, друкованих 
понизше, належить уважати вже за минулі, за пережитки, хоч 
і не так то давні. 

Пробуваючи літом поміж Гуцулами, знав я, що між ними 
було розвинене сильно пачкарство тютюну, по який ходили 
вони на наші доли, головно у снятинський повіт. Оповідань 
про те не міг я одначе записувати особисто через недугу; тому 
звернув ся я до деяких знаних мені осіб із просьбою, зібрати 
такі оповіданя, на скілько вдасть ся, та прислати мені. Про¬ 
сьбу мою сповнили одначе тілько три особи; за те належить ся 
їх тим більша подяка, що заховали для потомности одну таку 
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рису 8 побуту народнього жити, якої сліди згинуть незабаром 
80ВСЇМ. 

Яв бачимо з тих оповідань, тютюнарі мали рід своїх ор¬ 
ганізацій, до яких належали звичайно самі досвідні люди, що 
вміли держати язик за зубами і не зраджували своїх товаришів, 
попавши в біду. Нових членів приймано все обережно. Тютю¬ 
нарі вибирали ся в дорогу невеличкими гуртками, аби не дуже 
звертати на себе увагу та лекше переслизнути ся попри реві¬ 
зорів, коли б їх де покмітили. Бувало одначе, що пускали ся 
за тютюном цілими громадами, які числили по кідькадесять лю- 
дий, і тоді вони вже не крили ся, а немов спровоковували реві¬ 
зорів; колиж ті підійшли до них, переводили з ними формальні 
битви, які кінчили ся не тілько побоями або покадїченем, але 
нераз навіть смертю. Деякі більші зухи пробували пачкувати 
тютюн поодиноко, на власну руку й рвзико. 

Найважнїйшою задачею тютюнарів було купити добрий тю¬ 
тюн по можливо не високій цїнї. Не кождий, хто управляв 
тютюн, хотів його продавати, боячись доносу й кари. Колиж 
тютюнарі купили тютюн, складали його в бесаги і ночами або 
досвіта виходили в дорогу так, аби завчасу проминути дюд- 
нїйші місця та дістати ся в гори і ліси, де почували себе сво- 
біднїйше, бо там лекше було чи утекти, чи сховати ся перед 
ревізорами. Дуже часто вдавало ся їм дійти домів без випадку; 
тоді' ховали частину тютюну для себе, а частину передавали 
сусідам та приятелям, або продавали знайомим. По одній вдат- 
ній виправі вибирали ся на другу й третю і нераз такий тю- 
тюнар за кілька дїт відбував по кідькадесять подорожий у доли 
ва тютюном. 

- Коли тютюнарі здибали ся в дорозі 8 ревізорами, то вся 
тактика їх залежала від обставин. Як гурток бачив перевагу по 
стороні ревізорів, що ходили звичайно не самі, але в асистен- 
цією, то піддавав ся їм добровільно і заносив тютюн туди, 
куди вони йому вказали. Там важено тютюн, списувано прото¬ 
кол і випускано тютюнарів, а по якомусь часі діставали вони 
візваня до суду, де відбували ся розправи і тютюнарів засу¬ 
джувано на досить високі грошеві кари, замінювані в разі’ не- 
хожливости сплати на кару арешту. Розумівть ся, що й такі 
тютюнарі, які піддали ся вже ревізорам, старали ся ще в до¬ 
розі' всякими можливими способами викрутити ся від них: то 
вмилити їх чуйність й утекти, то бодай позбути ся незамітно 
тютюну, кидаючи його приміром у воду. 
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Коли гурт тютюнарів був значний так, що переважав си¬ 
лами ревізорів, тоді не піддавав ся їм, лише зводив із ними 
бійки, що нераз кінчили ся дуже сумно. Найчастїйше старали 
ся тютюнарі засипати ревізорам очи піском або попелом і утекти; 
були випадки, що їх перевязувано і так покидувано у лісі; 
часом прибивали їх до землі окремо повигинаними патиками 
так, що вони не могли навіть рушити ся і якби не трафила 
ся чужа поміч, могли згинути; деколи привязували їх до де¬ 
рева і так лишали. Я сам бачив у Криворівни такого одного 
покараного ревізора; тютюнарі привязали його до дерева і ли¬ 
шили. Коли люди знайшли його, він уже збожеволів; тепер хо¬ 
дить за милостинею і каже, що він король над королями ті 
папа над папами (ОЬеграра, ОЬегкбпщ — так себе називав). 

Коли тютюнарі перейшли в дорозі всі' митарства і дістали 
ся до дому, мусїли приготовляти відповідні сховки для укрита 
тютюну, бо ревізори могли кождої хвилі спасти несподівано на 
них і не лиш відобрати тютюн, добутий з таким трудом, а не¬ 
раз і неприємними пригодами, але й спонукати діткливу кару 
для них. Треба було отже напружувати всю бистроумність, аби 
його так сховати, щоби ревізори не знайшли, хочби й шукали, 
бо не прийшло би їм навіть на гадку шукати в данім місци. 
Колиж не вважаючи на те, грозило відкрите тютюну, тютюнарі 
уживали нових хитрощів, аби вивести ревізорів у поле: Вони 
удавали хорих і підкладали тютюн під себе; давали його хо¬ 
вати жінкам там, де ревізори не могли шукати; звертали увагу 
ревізорів в инший бік, а тимчасові спалювали тютюн, скоро ба¬ 
чили, що вже його нїяк не виратують для себе; крутили шнури 
з тютюну і на них розвішували ріжні річи; обвивали ним бан¬ 
тини, а поверха потягали ще чим; ^тримали тютюн у бербени- 
цях, які перевертали горі дном і дно заливали молоком так, 
що видавало ся, немов бербеницї повні молока і т. д. Ще зруч- 
нїйше ховали люльки, коли за ними шукали ревізори. Про всі 
такі випадки находимо оповідана, що нераз виглядають зовсім 
як анекдоти, а все таки вони мають під собою реальну основу, 
не вважаючи навіть на те, що в них промовчуеть ся час і 
місце події та назва осіб, що брали участь у події. Але се 
власне характеристична прикмета бідьшости народяїх опо¬ 
відань. 

Відбуваючи’ ревізії по хатах, мали ревізори з собою все 
асистентів, визначуваних війтом. Нераз бували між тими аси¬ 
стентами такі, що набирали 8 дому скрутлїв тютюну та підки- 
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дали тик, на кік хотіли піхстити ся, щоби їх так упхати 
в біду. Але се бувало рідко. За те далеко частїйше трафляло 
«я, що ті асистенти старали ся помогти тин, до кого йшли на 
ревізію. Вони переказували до них через знайомих, щоби сте¬ 
регли ся, а самі йшли дальшими або гіршими дорогами, аби 
дати тамтих час позамітати сліди за тютюном. Боли се не вда¬ 
вало ся, то вже на хісди помагали їм, на скілько могли, хо¬ 
вали тютюн, уводили у блуд ревізорів, звертали умисно куди 
інде їх увагу, аби лиш вирятувати своїх свояків, побратимів 
або сусідів. 

Ревізори виступають в оповіданях як дуже острі й від¬ 
дані зовсім своїм обовязкам; подибують ся одначе натяки і на 
хабарників, що відбували ревізії звичайно перед більшими свя¬ 
тами, на які потрібували гроший, і знайшовши тютюн, пола- 
годжували за відкупне справу на місця, не передаючи її вис- 
шим властям до урядованя. 

Подаю тепер записані оповіданя. 

І. Оповідане провідника тютюнарів. 

Ми иаено скріз внакомицї; ек лиш ииаемо дорогу, шо йде 8 Кутив 
до Косова, то на» тогди легко на души. Де схочено, та» ночюено. 
Скрив нас прийпают, тай нииа чьо си боети, бо то все бігивно. Ннраз 
дївки на» поногают нести, ек виде, шо ии си уиучіли. Гроший у нас 
ніхто ни бере, хіба ади дес дано по пару листків титиню. 

Я вираз вихожу й по сїн разив у поле на одну осїнь. Біда, до 
того треба охочього, себного, тай вукого. Ни кождий може нти. А ек 
8ачне просити, оден, другий, тай шо иаю робити? Бисашіни на був тай 
гайда у поле нижи Бойки. До Кобав, Лінцив (Ілїнцї), Тростенця, або 
до Банилова! Іга, скриз у нас є знавоиі куми. 

Ше мне Бих крив евос, нї раз миє ни ловили в титине», а страху 
дав нираз; або теребилюлька в передь нас, або й ии в передь них. 

У Головах, Косів пов., записав від тютюнаря О. 3. Петро ПГе- 
керзк-Доників 1913 р. 

2. Дещо про звичаї тютюнарів. 

З богато сїв нашеї Гуцульшіни здавен давна ходе люде у поле за 
титине». Ше за чєсив иандаторства та олришківства ходили наші люде 
у „поле“. Розказуют, шо ваташко пушкарив Юріштан ловив титинарив, 

за шо навіть и погиб вид левізориб, які его убили не злости ва то, шо 
єни, левізоре, ни ножут нікого ииити из титине», хоть до того постав- 
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лені, а Юріштан ловив, тай її ва то приходила ганьба вид пінив, а 
Юріштавовн похвалїнв. Та ва то похвалїнв вин. и роги покотив в леві- 
зорских рук. 

Давно була гирьшя біда, ек тепер, були поганіші ввичвї, а й люде 
були буинїшші, вк тепер. Давно ножна було левізорови будь де на се¬ 
реди дороги ловити чьоловіка, робити з ним ревізію, шукати коло него 
титиню, ба навіть ек курили.люльки, то брали в зубий люльку, витере- 

блювали з неї титинь и шукали титиню, вид нього и призвали левізорик 
„теребилюльками". 

Робили великі засідки на переходах, куда переходе титинарі, при 
поночі людий, шандарий, ба навіть й войска. Приходило нираз тай ни 
двичі до менчих або і бирших бийок при поночі стріл в обох боків, 
де гибло нираз побирше людий, ек бийка на Рознивскин1) поли а пре 
богато бийок ніхто навіть и ни знає, хіба тоти, шо в них були, бо кож- 
дий ни дурний си у біду пхати тай розказувати ва то, що дес осетили 
воду на віки екійс „теребилюльцї** 

Тепер уже так дуже ни тресут, тай до великих бийок ни приходи. 
Але однако є ше и тепер богато всеких бийок, але то все пропадає, ни¬ 

дів, бо ніхто про то нїчьо ни вберав, тай годі зберати, бо кождий си 
сокоти. 

Титинарі мусе бути видважні на всеке діло. Нираз можна за ні- 
нуточьку втратити вдорове, жите, або й маєток. 6к си озме ти бисаги 
8 титинем на плечі, то тогди вид разу чьоловік стає видважним. За ти- 
тинем ходе навіть великі богачі, шьо и полонини мают. То кортєч є 
єкоїс біди. Ни задїлї зарибку,*) але таки так, з ввичєю, з кортєчки 
богато ходе. Навіть и задїлї того, шоби було чім си пофалити передь 
другими про єкус пригоду з титинем, бо навіть ходе и такі, що нїчьо 
ни куре, але винесе тай даст другому, от вроби єкус ласку. 

За титинем єк си зберают ити в поле, то дес у сето або в неділю, 
коло церкви, або дес на єкихос забавах, от тілько шо дес у гуртених 
місцях вберают ци, котрі мають ити в одній клюмпі.*) Котрі пусті, то 
тих гет ни приймают, бо с пустим годі ити в таку дорогу. Виберают 
собі калфу,4) єкий має їх вести. На калфу завжде вибираєт ци чьоло¬ 
віка розумного, видважного и такого, шо добре знає дорогу лісами, те- 
чірами,5) знає дорогу на верницях, деревах, поточінах, шо хоть би серед 
екої пітьми, то вин трафи, ни ваблуди. 

Витак си вговорєют, де мают си вибрати, бо внци идут поєдинчьо, 
аж до на місце, де мают купувати титинь, шоби на нї ніхто ни погадав. 

х) Рожнів, село. *) Задля варібку. *) Гурт. 
*) Провідник, начальник. *) Верхами. 
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по це идут за титинем. Нирав сн изберают и по двісто людий, а 
нараз йде лиш по два, три, а чєсом, ек дуже себний, то и самий один. 
Кажут, шо найліпше ходити поедиачьо, в малих клюмпах, бо ліпше удер- 
жвти порвдок нидчєс бийок, на засідках лекше утечі, або и прийти, ци 
обминути хотьби еку засідку. 

Титинарі сокотв си дуже крадежий, бо кажут, шо то їм си ни про¬ 
пікав, лакомо си то на ні* визнавати, тай тогди можут їх ловити. Ни 
можна з чюжеї люльки пригарі вивертати у свою, бо тогди того, шо< 
бере у свою люльку чюжі пригарі, можут легко имити з титинем. 

Титипарский рух ни упав, а держит ци майже у повний силі. Лиш 
тепер ходе дрибнини клюмпами. Я сам знаю сотки людий, котрі ходе за 
титинем, а нираз їх и й здибував, але по нашему гуцулскому звичею був 
би кождий великим лайдаком-зрадникои, котрий би зражував на титинарів.. 

Про титинарив годї богато чього вивідати, бо мало хто розказув, 
ек види,шо хочь брати то на папір, бо уважев це ва вкийс пидступ. 
Хто ходив сам з титинарями за титинем, тот и богато внае про титина¬ 

рив, бо вни такого ни бовт ци, ай сам може мати нираз богато вселя- 
ких пригодий. 

Зап. у Жабю, Косів пов. 1913 р. Петро Шекерик-Доників. 

3. Виправа за тютюном. 

Усі курці* так сн знают, ек лисі коні*. У неділю коло церкви об- 
берут собі старшого проводиря, так званого калафаря. Тот калафарь вбе- 
рав кілько ему треба людий, тай йде в людьми „у поле* за титинем. 
А люде идут у місто, то повдинчи, то гуртками, з теркілками1) на пле- 
чьох так, аби в драпіжників2) ніхто, ни покмітив, шо вни йдут за тити¬ 
нем. У „поли0 уже мают знак, де си мают зберати и там на означине 
місце усі* си сходе. Тогди калафарь йде у село 8 одним, 8 двома себ- 
ними людьми и виберае у Бойків3) добрий титинь для своїх людий, тай 
его токми, плати и набиває у бисаги. Дуже добре бути проводиром-ка- 
лафарем, бо ек є богато людий, то калафарь ніколи навіть не плати ва 
свій титинь, ему за дурно дают Бойки титинь. 6к усі вже си наладуют, 
тогди чикают до вечира, у вечир усі партії идут з своїми проводирами 
до тих хатий, де е титинь, и там си госте. Іде, пют, а ек си добре 
потемніє, усі* си виберают у дорогу 8 титинем. 

Титинь нести то дуже прикра річ, бо ек покладеш бисаги на плечег 
то отак ек бес камінь уложив на серце. Найтєжше минути дорогу, котра 

г) 3 ладунками. *) Фінансових стражників. 3) Гуцули ввуть- 
тав людий 8 долів. 
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йде з Косова до Кут, бо туда буває дуже богато засідок и єк си вроби 
рейвах, то село, то такої Войчі влєже, що страх. 

Єк йдемо у село купувати титинь, то хоть виде сусіде и люде, 
тай знают, чого ми прийшли, то однако не зробили би на нас ввит.1) 

Проводирь єк веде людий, то мусит добре внати, куда и єк вести. Муси 
внати усї єруги, потоки, багни, річки, переходи на ріках, и усї васїдкю 

на котрих звичєйно засїдают драпіжники на людий йдучих 8 титинем. 

До того всего мусит шє добре знати по облаках, верницях, та тєчирах, 

щоби мав добрі пунта, аби ни блудну, єк веде людий. Або єк чєсом же- 

нет ди ровта, то муси добре усе внати, аби мих добре з своїми людьми 
вивихлювати. 6к уже перейдут дорогу, що веде в Косова до Кут, тогді 
уже лекше стає йти, бо суда вже май гористо, нима таких засідок, тай 

уже дико. Кожда біда боїт ци за своє житє тай си ни пхає пид руки 
людем. 

Суда люде чім у гори, то такі добрі, єк хлїп. Помогают нам пид- 

носити бисаги, кличут у хати, дают їсти, розказуют, де на нас позасі¬ 

дали варти и таке инче. Але утуда долив то такі люде погані, шо страх. 

Туда пид Коломийов, за Прутом, то скоро лиш покімуют тебе, то такий 
виводе рейфах, шо страх. Жепут ци за людьми, та кричут: Агу Гуцули, 

злодії, опришки, агу! Але до таких людий ми маємо лїк. Раз ми ишли, 

а то на нас пидсїли у погильеиках бадї. Ми лише прийшли проти села, 

а то за нами Бойча*) у погоню з сапами, кілем, бучим, 8 чім хто мав, 

з тим ва нами си займив. Ми тікали, а єк си зробили у лозиню, тогди 
уже знали, шо робити. Одни си поховали поза лози, а другі ніби утї- 

кают. 6к прибігла Бойча за утікаючими, а ми тогди з бучини за Бой¬ 

ками з ваду. 6к знаєш потисли, то Бойча отак єк снопи попадала на 
землю, та порозлїтала си, єк мухи. Я одного єк ушкрептав буком, а то 
си лиш зайойкало. На другий день я вижу,_ а мий бук тріс, а там пид 
зашкальюбинов шталаба шкіри в мєсом и волосєм. Но але прецї так по¬ 

втікали Бойки, єк нисамовиті, вид Гуцулїї. 
Звичайно наші мают сходини на Хоминцким. Ми раз там вийшли 

у восени, уже пошпаїк падав, аж там застали ватерку, шо шє ни пога¬ 

сла, тай свіжі сліди левізорів, шо чикали на нас. Уни ждали тай си ни 
могли діждати нас тай лише си забрали 8 передь нас. Та єк стали си 
сходити тогди титинарі, на тим Хоминцким, то ни за великий чєс вий¬ 

шло си 160 людий з усїх селий гирских. 6к то, брате, вити рушило, 

отак єк трошя то пишло царинками, нікого ни питаючи си. На перед! 

идут два-три, себні проводирі, а зо два з заду, кілька по боках, тай 
кождий калафарь коло свої калфи. 6к би си видки нанесла біда, 

г) До нос. *) Бойки. 
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аби нікого нїї пустити кікати, бо єкби котрий кікав, так нїчо лиш бу¬ 
ком, куда видиш, беш. Але ид такій вармії боет ци приступати 
будь хто. Витак виходе, де мают ци розходити, там си роздєкуют, пют, 
тай си розходе кождий по доміх. 

6к си винесе титинь, то его бийно нести до хати, лише треба дес 
делеко вид хати ховати. 

Левізоре носе жєлця з гадиний и тимунь уни такі нудні; ек їх 
уздри чоловік, то ему вид разу тонкне у серця, бо ек-би ни мав желце 
З гадини, то би ни був нудний. 

Зап. у Головах, Косів. пов. 1908 р. від Василя Антонека Петро 
Шекерик-Доників. 

4. Принагідна поука. 

Дауно ходили від нас на кітюн на доли, бо туди сї кітюн родит. 
Але то треба було мудрого, аби и вінїс, бо дуже тото тяшко приходило, 
шо дуже за тим ривідували. Дїдо, набощик, ходиу за^ше на кітюн і 
трафило си ему на нічлігу, шо у одного ґазди, жінка була старша, як 
чоловік. Легало си спати тай они виділи, шо чоловік лег собі на лаву, 
а жінка из другим легла собі у поскіль. Но, переспали они ніч тай 
идут. Каже она чоловікови: Та віправву бис ти люди у дорогу! — А 
він зараз і послуха^. Прошли они від хати гет-гет и ти люди зачели 
сї его віпитувати: Церез котрий спосіб жінка над тобоу старшує? Узе^ 
він казати: Та церез котрий спосіб? Замогла ні, зробила си дуща и бе 
нї, а не можу я з неу на дорогу вийти, бо она дуща в решта. — Узели 
они казати: Иги! та шож бо то за така робота, аби жінка була дуща 
и аби старшувала пат; чоловіком, аби чоловік ни мау свободи у свеїм 
салаши; він на той спосіб нїц варт. — Він каже: Ну, та шож варта слаб¬ 

ший порадити з дущим? — Они узели, так кажут: Видиш, ти е молодий, 

а ми старіщі уже люди, якиж би то ґіло було, аби ми тебе набили, шо 
хокь хто си подивит и так скаже: Хокь е їх два, то они молодїщого 
не повинни бити. — Це прауда, каже, шо як бити: То чіе село, того 
й прауда. — А они кажут; Але то уже цалком, як жінка старшує над 
чоловіком; то так виходит, шо ек жінка може старшувати над чолові¬ 

ком, то так и ми можемо старшувати у твеїм селї над тобо^. — И мали 
они палиці и узели тай добре его надрали тай дали ему палицю і ка¬ 
жут: Оцеу палицеу аби ти добре надра;у жінку, аби ти пізнау, шо ми 
тебе били не за то, шо ти нас погостиу у свеї хаті и ти нас заночу- 
вау и прода^ нам кітюну, але за то, аби ти из жінкоу добри ґаздувау, 

аби твоє ґаздівство не йшло у ніщо. 
Так ек они пішли, то жінка си его не бояла ач би він і дома 
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буу, а так она собі 8 побратимом вілегувала, аж вій прийшоу. Як він 
прийшов, то стау зараз жінку бити, а то бити тай ше добри, бо ті гіди 
не так бго били, ек наказували, твердо бго наказували: Як меш жінку 
бити лихо, то піде твоє жите ніяко, бо она сї уже справила на влу до¬ 
рогу, ай ше ни дилеко, вавернути можна. — Но наби^ він жінку добре 
и уже ва годину ци за дві видит, шо ему з неу ліпше. 

У рік ци у два пішоу ґідо, нибощик, зноу на кітюн и трафили 
8Ноу на ту саму хату, шо були и ни пізнали вї хату, нї маєтку — усьо 
було по ґазді^ськи. Але ґавдинї їх зара пізнала. Як они увішли тайг 
Слава Йсу! ци то як білше звичаїу було, шо каже: Добрий вечирь! — 

А ґаздині швитко просит їх сідати тай посилає слугу за горіуко^ 
Прошу тибе, ти мій слуга, ти є слушний и пильний на усечино, шо най¬ 
ліпше минї, абис мипї типерь вбігау ис цеу горіукоу. — Тай слуга ви¬ 
раз такі збігау ис тоу горіуко^. Тогди ґаздині до свого чоловіка за¬ 
говорила з очима: Клади ґіди за скіл. — Але ґіди — кешко перед 
ними украсти, аби они то не виґіли, як они до себи заговорили. И зди^- 
вило ґідіу, бо кілько они ходили по світі, а ше и по далших селах, ше 
они таку доброту не виґіли, аби ґазди такі були добрі між собоу и аби 
так чужих борзо гостили. — А они не пізнают, де они є. — Но посі¬ 

дали они за скіл, віпили по порції ци по дві, тогди ґаздиня каже: Ци 
ви, ґазди, пізнаєте сї, де ви є? — А ґіди один ис другим гей би сї 
уже и добагли, але уже сї застрашили. Але каже ґаздиня: Не бійти 
си, ґаздики, за добре ніхто нїчо не каже: ви вробили мені добре, бо 
шом робила тогди, то ужем залишила; єк би я до сего часу така була, 
єк ви мене знаєте, то до типер ни було би чого ни то людим прийти, 
але уже ни варта би псови и брехнути. 

Но погостили си они, переночували, рано дали їм ґазди тютюну ва 
дурно и віправели їх аж цирез друге село и ґекували тим ґаздам ста¬ 
рим ва науку. 

Запис. 1908 р. в Зеленици коло Надвірної від Дмитра Осташука 
Антін Онищук. 

5. Тютюн у хлібі. 

Ми маємо 8а Прутом поле. Та єк ішли наші ва Прут — ці орати, 
ці шьо — то мусїли тютюн ховати у хліб, аби не найшли лі'візори. То 
викроювали 8І споду шкіру у хлібу та вібирали мєкуіпку гет тай таї 
набивали тютюну; вітав заложували шкірку навал тай таким способок 
віносили собі тютюн на ґрунт, ек робили, тай маля шьо курити. Інакше 
ни гаразд було вінести, бо ці у капшуцї, ці де, то здибали лївівори і 
забрали, ше й плати контрабанд. 
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Запис. 1913 р. в Кардові, Снятинського пов. від Михайла Лелюка 
Ант. Онищук. 

6. Тютюн за рогами у волів. 

Як ішли наші за Прут на поле, то воли віносили їм тютюн на той 
бік. То бу^ такий спосіб, шьо брали скрутец тютюну тай обвивали коло 
ріг волам і поверьха клали воловід і удавало си. 6к здибали лївізори, 

то обшукали скрізь, а там не найшли. 

Запис. 1913 р. в Кардові, Снятинського пов. від Михайла Лелюка 
Антін Онищук. 

7. Великі капшуки. 

То да^яо носили курці дуже великі капшуки, бо то гаразд накри¬ 
шити богато тютюну, тай ек уздрит левіворі^, то вісипау дес так — цї 
по траві, цї на дорозі між порох, цї при молочіню у полову так, шьо 
гаразд з чимось вімішєти, а не гаразд візбирати до ваги. А ек то були 
скрутлї, то уже не гаразд шьос з тим зробити: кине дес від себе тай 
знайдут усе і плати контрабанд. 

Запис. 1913 р. в Кардові, Снят. пов. від Юрка Волощука Н. 
Антін Онищук. 

8. Бідні, голодні. 

Йде нас раз штири з титинем тай прийшли ми в Старо-Кути, а 
там ти вже знаєш, екі сади, а ми так зголодніли, шо страх. Гроший 
яима, хлїба нима тай ціла біда. А ми шо робити? Гай у сад до одного 
ґазди. Та я, ни бий си, ни був дурний, вадикував си собі в затїнь, бо 
то так місечно, шо страх, тай собі сижу там та рву слив, еблук и в би- 
саги, тай їм, тілько хочю. А тоти три мої товариші повилізали у еблони 
ч;ервд саду, та вже так там халасуют, шо страх, та тресут. Я вздрів, а 
то йде ґавда вид того саду ив трьома синами. Их! ек на нї скричі! А 
Фочюрюк нишєсте склав си тай просит ци: Ґавдику любий та солодкий, 
ми бідні, ми голодні, ми в дорозі, з голоду гинем! — А я вже таки веваю 
зо сміху. 

Але Бойко ни дарує їм. Забрав бисаги тай їх до себе ит хаті. 
Нараз набігає посев и за мнов тай и мене займили до того ґазди. Я 
прихожу, а то кулешя, ек Чорногора, на столу, смажениця в ринцї, го- 

рівка у флеши. Ми сіли тай їмо, а ґазда все припрошує: Ви голодні, 
ви бідні, ви подорожні їжте, кілько хочете, лиш ни крадїт анї кришки; 
єк єс голоден, то йди в хату и проси їсти. 

Витак подав нам бисаги, ми собі пишли, але я цілу дорогу Фоче- 
реви докорєв: Ми бідні’, ми голодні! — аж вин си мінив. 

Зап. у Головах, 1911 р. Петро Шекирик-Доників. 
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9. Гуцул із вижатою чуприною. 

Прийшов до одного ґазди Гуцул красти тютюн. Залів до стодоли, 
видів на банти й зачав ножем утинати швори. Але той ґазда сокотив 
тай липі Гуцул виліз, а ґазда запер браму, в будив парубків тай каже 
„Тепер ти, Гуцуле — будемо курити! — Гуцул в плач і ві страху 
ледви шо зліз. Ґазда звезав му ноги, руки, взев серп тай нуж чупер 
серпом жетн. Вижев весь чупер й замкнув Гуцула до стодоли, а саі 
пішов до хати спати. Але Гуцул помалу 8ачєв си шобортати, витег одну 
руку, потім другу, витег ніж і розтев шнур на ногах, потім поліз у 
ґонти, втбв пару шворів тютюну, продер стріху — тай утік у гори. 

Зап. у Тростянци, Снятин. пов. 1910 р. від Василя Павлюка Ол. 
Іванчук. 

10. Як тютюнарі роздобули нарушницї. 

Зибрало си раз нас шисть за титинем у поле. 6к стали ми си пи¬ 
тати у Бойків доброго титиню, то аж зайшли до Банилова буковинцкого. 
Там покупили ми титїнь, напакували у бисаги тай заждали вечвра, до¬ 
ків си добре ни стемнів. 6к потемніло, а ми кажемо тому Бойкови, шо 
сми у него купували типнь: Перевези ко нас, бадїку, почврез Чере¬ 
мош пороном, бо ми си ледви сами перевезом, а того, шо вози пороном 
бийно просити, аби нас ни зрадив. — Бойко си на то вгодив тай ми 
си вибрали, тай пишли. Але то на дворі така шарґа, а такий моров, 
шо страх, прото в Пилипивку. А Минула Карабчук каже: Ий, братя 
любі, яка це студінь, а я ни маю нарушниц; та це я ни вийду без ва- 

рушниц ид хаті з студени. — А Микулин Карабчуків брат, Максим 
каже: Ни бий си, екос уже буде. 

Прийшли ми ид Черемошови, посідали у порон тай Бойко вачвв 
нас везти почерез ріку на галицкий бик. А на Бойку був новісенький 
великий, аж но земню, бойківский кожух. Бойко нас везе, а Максим Ка¬ 
рабчук став Бойкови верьх плечь тай викроїв шалабу кожуха, тількі 
плечя в Бойка, ножем. Але ми нїчьо ни видимо, анї ни знаємо, тай 
Бойко нїчьо ни чюе. — Перевіз нас Бойко, тай ми си роздекували тай 
собі пишли у свою, а Бойко сів у порон тай пишов у свою. Ми йдемо, 

а Максим Карабчук каже: Уже гезде б, мой, и нарушницї! Тай витб- 
гае спид сардака шалабу кожуха. — Ми мали иглу, нитки, тай рав два 
изшили тому нарушницї тай уже Микула Карабчук в нарушницами вий¬ 

шов ид хаті. То біда була давно. 

Зап. у Головах, 1908 р. від Івана Янушевського Петро Шекерик- 
Доників. 
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II. Як ходили ревізори. 

Тих лївізоріу ішло усе трох найменні: два ішли до хати, а оден 
стояу під вікном. Тай ни гаразд було схоронити си 8 тютюном, бо той 
через вікно дивну си і усьо видїу. 6к надійшли они несподівано, шьо 
ніхто не заздріу, то ґазда ек куриу тай вк мау тютюн у люльці тай так 
борзо тютюн вітеребиу з люльки тай прожер. Бо ек би ні, то зараз 
бере і важит тот тютюн тай плати контрабанд; а так заплатит лиш 
8а люльку. 

Запис. 1913 р. в Кардові, Снятинського пов. від Михайла Ле- 
люка Ант. Онищук. 

12. Грабіж. 

Скоро найшли тютюн у ґавди, аби скруток-два, тай вабирау по¬ 

душки, вереню, кожух або то тай тащив до Мендиле; у Мендиле ли- 
шеу, ва шо лишеу, а ґазда мусїу' вітак вікупити від Жида. 

Запис. 1913 р. в Кардові, Спятинського пов. від Михайла Лелюка 
Ант, Онищук. 

13. Заворожені ревізори. 

Одного разу прийшоу Гуцул купити іютюну. Закупив він у ґавди 
пару шваріу — не внаю уже кілько, 2 ці 3 — тай іде. Іде він дорогоу 
тай надибау левізоріу. Кажут они — тоти левізори: Добре, каже, шо я 
тебе надибау; ходи з нами! — А той Гуцул каже: Добре, паночтю, 
добре, вари8 іду, най си лиш перезую. — Но сїу він тай перезуу си, 
перезуу тоти ходаки тай бесаги на плечі тай пішоу. А тоти левізори 
не могли си з місці кінути. Таке шос той Гуцул поворожву. 

Запис. 1913 р. в Кардові, Снятинського пов. від Михайла Рошки 
Антін Онищук. 

14. Пімста за ревізію. 

Дауно ходили левізори з ґвирами, а ішло їх на більшу ревізию 
8 — 10. Прийшли раз до мого брага, порозбирали си до сорочок, а ґвири 
зложили у хоромах коло стїни. Шукали усюди тай полізли на під над 
стайвеу. А я повертїу си сюди-туди, оглянуу я ґвири — не ладованї. 
І — ек то кажут: Ніхто так не потріфит, хіба чорт та хлопец — шьо 
робити ? Найшоу я крухких цьвекі^, позабивау, позагвожджував усї па- 

вїуки і сильно влевцем позабивау тай цьвекі поприломлювау, аби не 
витко. Скінчила си ревізія, нічого не найшли, позбирали си тай пішли 
8 витканими ґвирами не до ужитку. 

То була пімста за ревізію. 

Запис. 1913 р. в Кардові, Снятинського пов. від Івана Сандулява 
Дук. Ант. Онищук. 
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15. Розмова зі скарбовим стражником. 

Йду я раз из вдекутором штейрентовим отуда Головским плаєм та 
лише сми наложив флейток титию люльку, а то біда фінанс ліве. 
Икийс Жвбивский розпіціонт, старе, в бородов, груди розшінкані,1) бо 
то в лїтї горечо. А я таки борше кричу: Ади генде теребилюлька йде! 
А вин, брате, біда учюв, тай кричі: Я теребилюлька, а ви ро8имкни- 

кліть 1 

Ми сіли, а вин прийшов ид най тай каже: Ви кричите, шо я те* 

ребилюлька, але ви розимкниклїть, бо снризь валите си у нлїти, а мене 
хіба вкий лайдак направи. То я тогди мушу ити. 

Витегае пачку титиню тай дав курити. А я кажу: Коби пан дали 
инчвго титиню, а це пусте! - Вин відий вдогадав си тай каже: Но, 

екого би ви хотіли? А я тогди ніби закрутив тай кажу: Е, пан пови¬ 
нен курити за шисть корон. — А вин каже: Я, пане, ні мам тїле пв- 
нвндзи. — А витак шош говирков вийшли ми на титинарив. А вин каже: 
В, у вас доста, шо носе контробант; мені миндували, ми маємо то все 
позаписувано. — Я кажу: Та то може хіба деекий лайдак ходи ва ти- 
тинем, а бирше ніхто. —■ Фінанс минї на то сказав: Добре мати кож- 

дому ґазді по пануши, то ему нїчо ни ношкоди, але най добре сховав. 
Господи, ади вка гарна Скупова у вас, там сховай, тілько душа забажі, 
и ніхто ни найде. — Но, а ек хто нам ваминдуе, то ми мусимо шукати. 

Но видите, то ек би ни свої вороги, то за титинем ніхто би ни 
шукав. Але ототи, шо мают трафіки, то вни миндуют, бо їм си шкоди. 
Таже ви гадаєте, шо ототи Жиди ни доносе? Но не кождий Жидок, шо 
має трафіку, зараз нашемруе на титинарів. 

Зап. у Головах, Носів, пов. 1911 р. Петро Шекерик-Доників. 

16. Ревізор Слонєускі. 

Найлютїйший левізор, шьо попадау дуже наш нарід, шьо рабувау 
людий — називау си Слонєускі. Він ішоу часто без візволеня уреду 
громадського; брау собі сам присежяого і ішоу на ревізію. І зимовоу 
пороу, ек то вечірниці, то він приходну під вікна і дивиу си, де е курці 
(шьо посходї си ґазди, парубки) і уходит тай право до дюльтї. І богато 
в того користа^. 

Літом звичайно ідут люди на сапане тай берут з собов тютюн. 
Але там на поли то ніхто не держит тїтюп коло себи, але ховали у зе¬ 

млю під межю. А тот Слонєуский чикав досьвіта у укопі так, гі шпігун 

*) Відслонені. 
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і ек люди надійдут, а він візитируе і обрабув з тютюну гет тай платй 

контрабанд. Страшно си вго нарід бону. 

Раз пішоу тот Слонєускі до господаря Петра Семотюка на долїш- 

ніж куті на ревізію. Приходит він на задні двері і екос вагленуу ста¬ 

рого, шьо старий шьос робит у хоромах. Каже Слонєускі: Вуйку, вуйку! 

А ховай те-ко тютюн, бо левізори ідут. — Старий гадау, шьо то ікис 
чоловік каже; пиіав: Шьо? —Левізори ідут, ховайте скоро тютюн! — 

Той акурат мау у хоромах ґілетчину тютюну тай хап! несе. А Слонеу- 

скі напроти него: А шьо сховали, вуйку? Відібрау і плати, діду. 

Але 61 року Слоне^ского асентирували до воська. Тай були там 
і карлїускі, шьо служили уже; єк він прийшов рекрутом, то они уже 
були старі жомнери; тай брали вго на сміх; кажут: Ади, карлї^ський 

теребифайка не внав рехцум вробити, а ґаздам знау добре віривати 

люльки з вубіу. 

Запис, у Карлові, Снят. пов. від Івана Сандуляка Лук. Антін 
Онищук. 

17. Небезпечна стріча. 

Зибрало си нас вище шисть в поле за титинем. Господи, то така 
фляґа, машкара, шо нудь дав, а ми прийшли до Кобак, а там нима до¬ 

брого титиню, та ми вк зачели ити сели шукаючі доброго титиню, то 
аж шостої днини зайшли до Джюрова. Прийшли ми в Джюрові до одного 
ґазди, тай там згодили титинь. Ни так, ни так то добрий и був, але 
вже був ліпший, ек тими другими сели. Згодили ми титинь, а ми такі 
голодні, шо ти кажу, ни мож було витримати. Я зачев казати: Звари ко, 
ґаздо, кулешу, а ми пишлим за горівков, тай бих випили могорич й по- 

трішки перехопили, бо ми такі голодні, шо вже ни мож видержвти. 

Господи, ек си баба ни олюти, а то тенґа баба, а чьорна, ек Ци¬ 

ганка, та ек скричі: Ая, я горівку ни пю, а кулеші ни маю з чого зва¬ 

рити, муки нима, ащо, я сама ни маю шо їсти, ащо. 

А я собі погадав: Чекай, чекай, я тебе ше добре обробю! А далі 

кажу: Та дідько тебе бери, бабо, из твойов кулешев; ми собі попоїмо 
про тебе, але лиш пишли дівку, аби принесла нам горівки. 

Баба хотї не хотї пислала дївку по горівку, а дїдо такий, брате, 
рад, піо страх. Вин був добрий чоловік. Баба зачела розкладати ватру 
у печі, та все в одно си вади: Ащо, нима з чього ватру накласти, ані 
що їсти зварити, ащо. — Ватра фисти, але приноси дівка горівку, ми 
еїли за етил, а я прийшов ид бабі тай випив до баби лиш пив пор- 

ційки горівки, а бабі шош примовив на горівцї тай даю пити. Баба нй 
хотіла, ни хотіла, а витак випила. Та ек стала баба пити, до всіх ши- 

стьох випила по повний порциї горівки. Их! рухнула си тогди бабаї 

Записки Н. Т. Ш. т. СХХІЇ. 12 



182 Володимир Гнатюк 

Штрикла у пид, принесла липини, набурила ватру, пишла у клїть, вноси 
штири такі палїници хліба, ек паски, та уноси тєшки1) из вепра. Засма¬ 
жила тай дає нам їсти. Ми їмо та пемо, тай баба 8 нами. Пишла баба 
тай уноси минї швару титиню в дарунку, але такого доброго, шо ре- 
хунку ему нима, а другов шваров усіх нас поґілила. Баба мене ончипае, 
а я бабу собі, а ше дес чесом лапну й за смішненку, а баба ни фали 
мене, ни ваписует ди минї, та мав мене за найпореднїйшого мижи усіма. 
Так си баба шолофостила, аж серед хати пена усела си тай легла спати, 
а чьоловік таки лїх спати, а ми си забрали сміючі в дорогу. Мих би 
був брати, шо хотіти, але абих ни пожив, шо жеден нїчо ни кинув. 

Йдемо ми, а то така пітьма, а шарґа, шо пуду дає. Нічого ни 
видко, хоть око вибери. Ми йдемо отак бирше навгадь. Тут вийшли ми 
8 дуброви Кобацкої, тай загубили дорогу. Але я найшов сад Теленба- 
сив на Старо* Кутах коло „Яна“. А там була хата, тай я посмотрив од¬ 
вірки й вараз здогадав си, де дорога, тай вийшли ми на дорогу. Перей¬ 

шли гостинец, шо йде з Кутив до Косова, а вити вже у гори я би був 
ни заблудив дорогу й з чортами. Вийшли ми пид Хоминцкий, а там стов 
латри з дриви. Зима*) така лїпани, що світа ни видко, а ми так помер- 

вли, шо страх. Я таки си борше узев до латра, розбили, тай випалили ці¬ 
лий буковий латер дров. Ватра така кіпае, шо нудь дає. Мм полегали 
собі подалеку тай вигріваємо си, а зима до нас ни долїтає, бо топи си 
в горечю. 

Забрішєло на зорі, таже це біда, треба утікати, — гадаємо собі, 
бо ек хтос пидвиди, шо тут си кури ватра коло латрив, тай зараз пидут 
дивити си тай нас цапнут. 

Ми си борше вибрали тай нишли. Я мав в Тюдеві знайомого мен- 

ника отам у потоці гет ид горі, гет више тюдівскої церкви, тай ми си 
изправили до того менника, а там бих передновали, а вити у вечир 
далі в дорогу... 

Лише ми вийшли з дуброви на поленку тай ивбігли на нотик тю- 
дивский, а то в зистріть ид нам просто вид млина вале два шандаре, 
війт, тай полїциян. Ото ми впали у руки, нима навіть шо пусто и фир¬ 
кати сиі Про оборону й бесіди нима, бо то в селі, зараз би си збігли 
тай имили, про втечю й думки ни маємо. — Слід, бо зима, а до того 
ми таки їм пид самим носом. Оден ратунок легати в поточіну, єка там 
мала великі береги. 

Вже все одно, буде шо буде, ми вергли бисаги в поточіну, тай 
сами впали коло бисаг. Я єк лїх, так си из місця ни тєваю. А вуйко 
Микулка лишив бисаги, а сам вачєв утікати на литьтьох й на колінах 

х) Кишки. *) Сніг. 
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ид горі ноточінов, та все шо поступи, а то слід проломи си, а вин у 
воду лиш вальопоти. Доста ми вже було ни до сміху, а шв сми си 
смівв, ек собі нагадаю, шо Микулка бовв си води, шоби де си и кри¬ 
шечку ни вамочів, а тепер ек гуса льопотїв у водї. Та ми мали велике 
щєсте, шо ровта прийшла поверх нас й нас ни зовдріла, ба навіть вий* 

шла на наш слїд и нїчьо ни покмітила. 6к ровта прийшла, а ми тогди 
борше до мениика, там си повисушували, а вити далі в дорогу, але вже 
ни в страсї, лиш смішкуючі си 8 Микулки, шо вин ловив струги 
в поточінї. 

Зап. у Головах, Косів. пов., 1911 р. Петро Шекерик-Доників. 

18. Підглянені тютюнарі. 

Зибрало си раз нас шисть за титинем у поле. Мий дедя (Антосїй 
Янушевский), я (Іван Яеушевский), Федьо Кітрилюк тай шв вкіс три, 
вже сми, бигме вабув. Набрали ми титиню тай вернули си т хаті*. 

Прийшли ми у Соколивку, аж то уже велика днина. Мий дедя, по- 
кійничьок, був тогди за проводиря. 6к прийшли ми в Соколивку коло 
Продана, а дедик каже: Повертаймо до Продана, бо в днину бийно ити, 
аби дес нас ни имили деруни.1) У Продана будим пити, а у вечир 
пидим. 

Ми си на то згодили, зайшли до Продана тай вачвли пити. Пислали 
рав за горівков, ба другий раз, ба третий рав тай усе випивают. Уже 
сонце д вечвру, а ми си зиді'мкали ити. Але дедик ни хотів ити, каже: 
Люде, шо ви робите! Та же це шв днина, можут нас виловити. 

Але ни було шо робити, то си наперли тай пишли. Але треба 
було из дороги переходити на другий бик, аби пити у вобичь, а там 
була страшна скала. Му сіли ми метати бисаги на землю тай ивждати, 

доків пошаленьки кождий си ни перепхае попид скалу берегом. Попере- 
ходйли ми помаленьки попид скалу тай лише си приймили у скалу 
д горі ити в верьхе. Але на другим боці' за водов була школа, а тот 
професор злодій робив зводи2) на титинарів. У него, бувало, сиде леві- 

зоре тай скоро уздре титинарив, то си гоне тай лове. Але ми пидийшли 
у вобичь, а дедя каже: Ий то бийно, аби ня було отам левізорив 
у школі. 

Аж нараз отворили си 8 школи двері тай вийшли вити два шлях¬ 
тичі. Тоти шляхтичі зачели бічі дорогов тай перебігли воду тай вачвли 
си дерти ид нам д горі. Ми кажемо: Верв то левізоре, ци Жиди? Бо 
вни пушки поховали, шо ни було витко спид лахманив. То и унн були 

*) Скарбові стражники. *) Доноси. 
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хетрі; аби ни їх ни пизнали, то вни си паребералн. Але ек си най вбли- 
жили ид нам, то ни кажемо: Таже це, бигме, левізоре! Тікаймо! 

Ми вачєли утїкати у вобичь, а левізоре 8а нами. Та шо, ми уже 
умучіні, а вни, знаєш, свіжі, дужі. Тав си женут, шо страх, за нами. 
Але була екас поточіна, а там ґруник, а витав знов поточіна. Ми ва- 
чвли бічі у ту поточіну, аби вібічі на той ґруник, май ввише, а леві- 
воре собі біжут, аби вибігли зниже, тай аби нас перебігли. Тай були 
би нас, брате, там перебігли, але ми лише вибігаємо на ґруник, аж там 
була хата, а в тий хатї на задвирю грало весїлє. Дєдив ни вмих тікати 
8 бисагами, верх бисаги 8 титинем на вемлю, тай сказав: Ого, най те 
Бих пибє 1 — Ми собі погадали: Зараз нас тут вилове, ни буде шо робити. 

Нараз з того весїлє штрик екийс чоловік ид нам тай хапнув де- 
деві бисаги з титинем 8 землі тай вачев тікати з нами ид горі у лїс. 
Дедеви си зробило лекше тай дєдя собі уже утікав из нами. Ми лише 
біжимо поверхє, а левіворе таки тут-тут нас лове! Але на наше шєстє 
терла там у вобочі чєледь предево. Було шисть чілїдин. А ек узріла 
челїдь, шо за нами женут ци левізоре, тай нас тут-тут подогонеют, а 
челїдь тогди си заголила, єк си левіворе вближили ид ним, тай вачвла 
кричєти: А чього вам треба? ЇЇ...И? 6...ли бесте? Нате, е...т? 

Тай тим тота челїдь трохе припинтала левізорий, шо ми утекли у 
лїс сперед них. У лїсї ми пометали бисаги тай посідали, маємо горівки 
у боклагах тай пємо. Ми скоро у лїс, а у лісі уже великі. Ни боїмо си 
левізорпв! Сиділи ми там, говорили, аж доків ни вробила си добра нич. 
Єк повечвріло, але було місечно, хоть мак изберай, ми си вачєли лаго¬ 
дити в дорогу. Але вачєли ми нагледати тай уздріли у гучі лївізорив. 
Уни, оба левізоре, так єк котюги, наверают, шо ми там робимо. Уни собі 
гадают: Скоро вни руше с титинем, а ми тогди на нї нападим з яина- 
паду тай богдай ймемо двох, трьох. А єк нї, то богдай будим ити за 
ними, тай їх єкос ймемо дес на перелазі’, ек будут перелізати. 

Але ми скоро уздріли левіворив, то таке си вачєли острити: Ото 
коби нам тут левіворе І Зараз бих їм осьветили паску! А наші левіворе 
ели си трохв видступати у вад, Делїнь ми устали тай пишли. А леві¬ 
воре собі идут за нами так, єк котюги, крадьки. 

Вийшли ми на одно поле тай уздріли ми, аж идут таки ва нами 
левізоре. Ий! Господи! єк ми пометали бисаги, та 8а левівори, а леві¬ 

воре далі’ в ноги сперед нас! Тай нагнали ми левІ8орйв так, шо вже 
ни мали охоти ити за нами. 

Ми вийшли ид хатї, та дав дєдя тому чоловікови руно вовни тай 
кусок солонини, тай той чоловік пишов собі гет. Але помиї бисаги ви¬ 

нести аж до т хатї нам. 
Правда, витак у дві неділі післї того, ми внов пишли у йоле за 
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тдтинем. Але двдя вже ни йшов, бо ни годен був тікати, ек би де тра¬ 
фило си до того, старий уже був. Прийшли ми до того Проданюка в 
Соколивцї знов, тай закликали тоту челїдь, шо сперла тих левізорив 
тай того чоловіка. Но та правда, шо ми тогди побаювали! Имм... Го¬ 

споди, поки я був молодий, то по кільванацїть раз вихожу за титинем 
на місбц у поле. 

Зап. у Головах, Косівського пов., 1907 р. від 70-лїтного Івана 
Янушевського Петро Шекірив-Доників. 

19. Як кушнір утікав перед ревізорами. 

Оден кушнвр ішо^ з села, шо шив кожухи тай узе^ собі троха тї- 
тюну у мішок тай несе. Та потому оповідав, шо як ішов, то такий страх 
дістав, 8 далеку сї ему привиджели шаблі, панки, тай він зараз кидав 
мішок і тїкау гет. Але потому, як придивиу сї, хто то іде, тай вертау 
сї, брау мішок і ішов дальше. Так він дури^ сї кільканайцять раз. По¬ 
тому такі справді надибау фінансіу і заче^ тікати, але уже міха не ли- 
шеу. Але они бігли за ним, шо мали сили. Біжит він — а то вима — 

гадає, як не вможу тікати, то скину чоботи, а босий буду тікати. Вібіг 
він на горб (снятинський) тай змучений сїу. Дивит сї він, а они также 
посідали під горбом. Но він відпочав тай пішоу скоро до дому. 

Запис. 1913 р. в Снятинї від Олекси Мардаревича Антін Онищук. 

20. Пригоди тютюнарів. 

Зибрало си нас раз три з Жвбя 8а титинем у поле: я, ше оден 
Жєбивский чьоловік, тай Юрина Бордюків 8 нами третий за провода- 
тора. Прийшли ми в поле, накупили титиню, тай рушили вити у добрий 
чес домив. Лише ми вийшли з дуброви на дорогу отам, ек си йде з Ко¬ 
сова до Коломиї в пістинским 8 гоп і, а то лети фира 8 горішя, тай у 
возі сидє два бадї. 

Ми похотїлн втікати, а бадї вачели кричети: Агу, влодїї Гуцули! 
Віддайте тютюн, ащо чикайте! — Та паш побратим таки поре борше 
у дуброву, а ми два з Юринов Вордюковим май трохе вговтані стали 
ждати на бадїків. Юрина каже минї: Ти си нїчьо ни бий, лиш абис то 
робив, шо й я. 

Бадїки прийшли ид нам, влізли в воза тай так осовито до нас 
нриступают! А ми си ніби перепудили тай дрижимо, а то ше бирше ба- 
дїкам додало охоти. Ащб, ви тютюн несете, злодії Гуцули. Ащо! Га, 

ми вас віддамо до Косова. — Воля ваша, панове мої великі, робити 
з нами, шо хотіти, ми у вашнх руках — видповідае Юрина, а сам лиш 
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тут моргає на мене, аби я був иа поготові. — Бадїки скричели на нас, 

аби ми 8доймали бисаги тай метали на вив, а сами стоє над нами. Ми 
си вибгали за бисагами, а Юрина лиш кліпнув на мене, их! Господи, ек 
попестуємо бадїків бучками по чолу І Юрина одного, а я другого, а ба¬ 

дїки єк снипки, лиш си пофльоцкали на землю. А ми вже тогди так 
своїх бадїків жупуємо, шо відий. 6к уздріли ми, шо бадїкам ни делеко 
до смерти, лишили сми їх тай пишли ид возови. Там, брате, у возї стої 
берівка шош у шисть вик, горівки повна, и два хлїби жикпі, тенґі, 
тенґі. Ми то все вибрали собі из воза, тай си дивимо, а бадїки наші, 
то одеп встане, то другий, тай ивнув падут на земню говорєчі из собов: 
Шо, я ті ни казав, дай спокий Гуцулам, а ти ни мих си наїсти титиню! 

Ащо, видиш. Маєшт ютюн. — Ми прийшли ид ним, наметали їх обидвох на 
фиру, а сами пишли далі* в дорогу дубровами. 

Видийшли ми кавалок у дуброву тай там сіли, Юрина роздинає 
ту горівку, я крою хліб, пемо, їмо, тай си сміємо з дурних бадїків. 
А то си нарав розступили гаджучки, зашелестіло листе тай ид нам си 
удовів наш третий побратим, такий перепужений тай благонький. Та 
коби шє був сїв и сидів тихо, але вин си вачєв питати: А вас ни стра¬ 
тили ти грабивники? 

Нї, ни сгратили, сідай, меш пити горівки! тай потег его за рукав 
Юрина. — Вин сїв коло нас тай не тої горівки, а єк си напили добре, 
тогди Юрина ек зачинає єго бити. Господи! Види та види у писок, тай 
наказує ему: Диви си, мо’, аби ти бирше ни вакав си ити ва людьми 
в дорогу, бо ти зрадник. Ти чьо тікав? Ге! таже єк гиним, то гиньмо 
всї разом, але ни лишєй другого в біді, ек йдеш з ним в одним това¬ 
ристві. 

Тот си просив, шо просив, а нарешті ек его добре Юрина набив, 
тай самий его пустив и нагнав гет, шоби навіть в нами разом ни йшов. 

Юрина був дуже ретенний чьоловік, протоопришок, и любив того 
побратима, шо ек вже був екий трафунок, то вин си ни пужів, але ста¬ 
вав до оборони, ек було треба. 

Припочіли ми оба тай пишли горі сами два. Виходимо в Жєбв 
лише зачінав зорєти, а єк вийшли ми отам коло фіросив у селі, то вже 
вробила си днинка. Лише ми перебігли дорогу, а то біжи за нами леві- 
вор. Ий Бог же би цего побив, таже де біда! Тут село, люде, зараз 
вроби си лярма тай нас вилове з титинем. Ми оба з Юринов зачєли 
утікати. Юрина був на світі легкий й швидкий; ек прийшов ид екомус 
парканове, то си навіть и ни дотулив до него, тав его перескочив. А 
я ек скакав, тай си завадив сорочков за сук и завис на паркані*. А ле- 
візорина набіг тай мене чян за бисаги из заду. 

Ий — єк си обернув Юрина, та набіх ид нам, та ек ужох левівора 
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буком по храпах, а левізорина лиш си перевернув у ревец пид плит. 
Ми тогди в Юринов потокмили криеанї на голові, та далі* в ноги. 

Прийшли ид хатї, попереберали си, ніхто нїчо ни знав и до сего- 

дне. Левіворішу увели пид дохторе, а тот полохливий побратим и вме- 

рав та за титинем ни ходив бирше, таку ему дав науку Юрина. Але 
ми оба з Юринов були великі побратими, аж доки Юриеу ни завісили 
в Коломиї єк послїдного ваташка гуцульскнх опришків. 

В Жабю-Ідьци, Косів. пов., вап. у маю, 1911 р., Петро Шекерик- 
Доників. 

21. Гуцули з закришкою. 

У нашім краю, то не усюда робле тїтюн. От ік у Гуцулів не ро- 
бит тїтюну ніхто. Гуцули з гір сходили і розбігали си по тих селах, 
шьо робили тїтюн і купували собі, де можна. Але шьо тот тїтюн не 
вільно нігде продавати, лиш у цїсарских маґазинах, то за тим дуже 
слідили левізори. Часто було, шьо ті левізори нападали на Гуцулів, ек 
они вертали си до дому у свої гори з тїтюном. Але трафляли си такі 
між тими Гуцулами, шьо потрафили перед ними утікати, а ек ні, то ро¬ 
били 8 ними ріжні штуки і такі переносили тїтюн у гори. Одного разу, 

під виму, зайшли Гуцули до одного сила і вечером зайшли на обійсте 
одного господара тай кажут: Добрий вечірь вам, ґавдику! — Дай Божи 
вам здоровле. — А цї знаєте, нього ми до вас загостили? — Каже 
ґазда: Єк скажите, то буду гнати. — Ми прийшли до вас, цї би ви 
нам ни продали троха тої „закришки", бо чюемо, шьо у вас дуже добра. 
— Каже Ґазда: А ви не внаете, шьо то ни можна, шьо вас можут леві- 
вори здибати? — Але ті Гуцули кажут: Будьте спокійні, Ґаздику, ми 
коби вішли від вас тай можемо спокійно спати; ми в поли дамо собі 
раду, аби було і кілько левізоріу. 

Но позволиу ґазда їм вибрати собі тїтюну. Кождий вибрау ік най¬ 

ліпшого, поторгували си тай росплатили си і поклали той тїтюн у би- 
саги. Раненьтьо пустили си они у дорогу. Але оден Гуцул ватримау 
си, роскладае ше раз свої бисаги і просит того господаря, аби ему по¬ 
зволив троха попилу. — На шьож вам попелу ? — Каже: То має бути да¬ 

рунок для левізоріу. — Но, вийшли Гуцули 8 подвіря і тихоньтьо, 
оглядаючись на усї боки, пішли селом. І вішли они 8 села тай зараз 
зачели голоснїйше говорити, бо кождий буу з того задоволений, шьо ні¬ 

хто їх не ватрима^. А ґосподар уже не спа^, але ходиу поперед хату 
і завирау, цї не ведут до него Гуцулів з тїтюном. Гунули увішли уже 
добрий кавалок, диве си, ідут два фінанси. Но скочили Гуцули до 
корча і вирубали собі ціпкі прути на каблуки. Надійшли левізарц і 
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^ один голос викричали: Стійте! шьо маєте? — Панчітв солодевьтї та 
дорогі, несемо тїтюн. — Знимайте бисаги, покажіт ікий тїтюн. — Но 
внєу той Гуцул бисаги, шьо мау попіл, і розкладав бесаги, аби показати 
тїтюн. Левізорь наблизву си до бисагів, а Гуцул ік свисни попилом в очі, 
аж тому сьвіт завмерь. А другі Гуцули кинули си на другого левівора, 
звернули бго до землі, 8взали ему руки і ноги і тими каблуками при» 
пняли его так до землі, шьо він не міг рушити си, тай пішли у дру¬ 

гий бік. 
За екис чес їде той господар, щьо у него купили тїтюну, орати і 

дивит си, а то при дорозі* на сїножати два фінанси — оден лежит 
на земли, а другий ніби над ним плачі. Зближву си господарь, а той, 
шьо лежит на земли, каже: Чесний Господарю! Виратуй мене 8 цего. 
Прокляті Гуцули прийняли мене, а мому товаришеви засипали очі попе¬ 
лом, шьо пи годен на сьвіт си подивити. — Бире господарь, витягав 
каблукі, піднимае левізора з вимлї, роввєзуе ему рутї і ноги, а той ва- 
раз такі до него: А тютюн маєш? Тай перешукау єго і знайшов люльку 
поуну тїтюну. Зараз вінеу з кішенї маленьтю важку і зважиу той тї¬ 
тюн тай каже собі платити контрабанд. Ґазда просит си, каже: Та я 
вас візволиу, а ви шьо? — Він каже: Я маю татє право! — Каже ґа¬ 
зда: „Пусти собаку з ланца, а він тобі очі відри" таке і це. 

І так — Гуцули висвободили си, а Господар упау у сітку. 

Запис. 1913 р. в Кардові, Снятинського пов. від Дмитра Калит- 
чука Антін Онищук. 

22. Попелом в очи. 

До одного Господаря прийшло шос 7 цї 8 Гуцулїу купувати тю* 
тюн. По, купили они шьос по 3 цї 4 швари тай на відходнім кожджі 
узе^ собі жминю попелу; бесаги з тютюном на плечі, а попіл у жмени. 

Ідут они, ідут, але дес перед Косовом на дорозі’ здибали їх фінанци тай 
кождий прискочву до одного Гуцула тай: Це може тютюн? Це може 
тютюн ? — А гуцули лиш кождий попелом у очи фа! Ая, каже, тютюн... 

Видиш?! — А тоті вачели очи протирати, а Гуцули тимчесом у ноги. 
Тай пропало. Е, ті знают рихтувати! 

Запис. 1913 р. в Карпові, Снятинського пов. від Михайла Рошки 
Антін Онищук. 

23. Зловлений тютюнарь. 

Ровкавуют, шо раз йшов гурт, таки добра табора, титинарів з ти- 
тинем в поля тай трафили на васїдку. Біда, нима шо робити, разом усі 
титинарі утїкают. Але одного титинаря, Кітлерюка малого, имили леві- 

*8оре екос. А вин, чім го ймили, кричі на свого дєдю, єкий тїкак 
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в титинем: Ни тїкай, двдю, ни тїкай, бо я вже у руках! — Але старий 
ни був дурний, утік, а витак си усї потаїли, хлопчішя забрешкали, тай 
пропало. Лиш хлопчіше Кітлбрюк трохе посидів, бо пи мав чім платити. 
А тим другим и волос з голови ни упав. 

Зап. у Жабю, Косів. пов., 1913 р. Петро Шекерик-Доників. 

24. Пяні тютюнарі. 

Вибрало си раз богато Головцив1) за титинем, уже таки ни дуже 
давно, буде тому з вісім років. Ни були то самі Головце, були там Рі- 

чбни2) и Жебивце;3) я знаю добре, коли то було. 
Пишли вни у поле,4) тай витив си вернули, тай ни прийшли собі 

просто, але гайта дале повернули в коршьму на Дубовий у Ріццї пити. 
Титинь полишели на царинцї коло Василенька, тай пару людий. Пили, 
шо пили у коршмі, тай пишли пити усї до купи коло бисаг 8 титинем. 

Там зробили великий варвид, нїчьом пені*. На то си надніс шан- 
дарь з Жидом из горба, 8 Лейбов тай зачев кричети на Люпайлюкового 
Леся, єкого пизнав по бесіді, ци там нима Джіґорюка. Але тоти пеніг 
протопєні,5) ни пишли ид шандареви сказати, шо мижи ними нима Джі- 
їорука, але зачели кричети: Шо ти там за оден шандарь? с... матери 
твоєй, иди суда, подиви си! 

Шандарь ек це вчюв, так просто из Жидом ид титинарям, а то 
шо протопене, зачели утікати, навіть и бисаги полишели. Одного пеного 
имив шандарь в руки, а тот пений хлопчіше снудив си шандаря тай 
розказав гет за всіх, хто ніс титинь. 

Другий день шандарь повишукував собі таких пидздихачів, шо пи¬ 
шли тай ни одних подурили, кажучі: Ни бийти си ничьо. Прийміт си 
бисаг своїх з титинем, а вам мало шо буде платити. А ек си ни прий¬ 

маєте, то вас на вупер засуде, а тозди ни бийти си, шо внн з вас ни 
поздерают шкіру. 

Ни оден був такий дурний, шо приймив сй тих бисах 8 титинем. 
Зачели свідчити один на одного. Але були такі, шо си таки ни 

признали, тай їм ничьо ни було. Тот титинь попривозили до канцелярнї, 
а там склали ни важений. Двері замкли тай лишили титїнь пид замком. 

Я був біда, Юдаш. Курити ни курив, але хотів трохе обменчити 
титиню, аби менче на платню. Нима ек си до титиню дистати, бо викна 
тай двері обвамикані добре, а я гайта, далї у каглу з хорим, крив, 
комен тай у хату отек кіт ліву у хату криз комен. Ий, шо я тогди тих 

*) Людий із Голов. *) 3 Річки-Красноїлї. *) 3 Жабя. 
4) На доли. 5) Сильно пяні. 
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твар1) нахапав, давав за» пусто, по лиш хотів брати. Все си менчило 
бідним людом. Витак прийшли пани 8 Коломиї, важили титинь та твш 
протокули шош цілий тиждень у капцелярни громадский в Головах. 
Витак знов тегали людий до Устврік на пошторунок тай там тегли про¬ 
токули знов, тегли би си їм очі з голови! Тегали навіть таких людий, 

шо вни ніколи ни ходили за титиием, лиш си їх питали, ци вни ни те- 
муют, ци ти титинарі коли ше ни ходили за титинем. Але ни бий си, ни 
було дурних, кождий говорив так, аби бідних людий ретувати з біди. 

Богато з тих титинарів виловлених платило великі кари, навіть по 
тристо банок, а хто ни мав чім платити, то мусїв сидіти по пару міси- 
цив в арештах. Але однако, тот титинь кортечий, однако тоти титинарі 
ходе и тепер у поле за титинем, лиш си ліпше сокотв, шо їх вже так 
май ни лове. 

Зап. у Жабю, Косів нов. 1913 р. Петро Шекерик-Доників. 

25. Бійка на рожнівськім поли. 

Зибрало си нас раз за титинем трицїть людий з Голов. А 8 Жббв 
онередь нас пишло було сорок людий таки за титинем у поле. Набрали 
Жебивци титиню тай пишли горі, так у купі усі сорок людий. Але ва 
Ровновом гет на поли була корьшьма камарална. У тий корьшьмі був 
шинкарем Руснак. И бувало, тілько идут титинарі, тілько у тий корь¬ 
шьмі мусе їсти, пити, поночювати. Бо то було на безлюдю, тай було 
безпечьно. А инде ни було де так безпечьно. Прийшло сорок Жебив- 

цив до тої норьшми тай зачвли там поночювати. 
Але лише Жебивце си добре розтабашували, аж у хату нараз на¬ 

пало шисть левізорив. Зачеяа си мотанина, люде ни хотіли виддавати 
левізорем титинь. Господи, — була там страшна бийка. Жебивце убили 
тогди там двох левізорив и того чоловіка, шинкаря, на смерть. А тоту 
решту левізорив пофледжіли ни на вке. Того шинкаря убили відий ти- 
мунь, шо вин був став по стороні’ левізорив и кричев на людий. Жебивце 
вибили там тих левізорив тай сами повтікали всі’ с титинами горі в Жебе. 

Аж ми, саме нас трицїть, йдемо лише за титинем. Нам люде по 
дорозі кажут: Ігі, куда ви отепер йдете? Таже на Рознивским поли 
вибили Гуцули левізорив, та тепер саме туда ровти ходе та комісії; 
вертайте си гет, бо вас вилове. 

Але ми на то ни турали, лиш таки однако пишли. А тогди 
стоело дванацїть левізорив в Снетинї на то лиш, шоби нас ловити з тяти¬ 

вами. Та лише ми си уповіли на рознивске поле, а то ровта вити 8 села 

*) Шнурів. 
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вали. Така брате, вармія, до триста народа: Левізоре, шандарі, пани, 
Жиди, хлопи. Гет усе, шо жило, то вирушило у поле. Тай нас заздріли, 
тай таки у крик та за нами! Тай кричют: Агу, Гуцулїя! То тоти, шо 
вибили людий на Рознивским поли! 

Ни було нам шо робити, ми мусїли утїкати. Ми утікали, але то 
си гнала за нами погоня тай старий Медяр ни змих утїкати тай имили 
того Медяра ровтарі, а ми решта утекли. Та витак сидїв Медяр ареш¬ 

тами дуже довго, аж доків си ни визнало, шо то Жебивце вибили леві- 
ворив, а ни наші. Господи, ека зза того була біда, протокули, та тега- 
нина! Тепер того нима, шо було давно! 

Запис, у Головах, Косівського повіта, 1907 р., від Івана Янушев- 
ського Петро Шекерик-Доників. 

26. Вибитий ревізор. 

То було і так, шьо левізори перебирали си за Гуцуліу тай ішли на 
контролю. Раз прийшоу до одної хати Гуцул (а то такі буу левізор) тай 
каже: Ґаздо, ви би продали тютюну ? - А той ґазда подумау тай каже: А я 
не 8наю, цї то можна цісарську марфу продавати. — Ей, каже, про- 

дайте-продайте. — Каже той ґазда: Запікайте мінутку, а я, каже, по- 
радю си жінтьи; вк жінтя скаже продати, то продам. — І війшоу він 
на пару мінут до хорім тай ва чес уходит тай каже: Я можу, каже, вам 
продати, але уперед роззуйте си. — І той Гуцул роззуу си, а той при- 
дивиу си, шьо то ноги білі, панцькі, тай вк узе^ бука до рук, вк іми^ 

того Гуцула парити, то той ледви утїк. 

Запис. 1913 р. в Кардові, Снятинського пов. від Михайла Рошки 
Антін Овищук. 

27. Перебраний ревізор. 

Перебрау си раз левізор за буковинцького Гуцула — гачі ма^ 
чирлені тай шепка велика, перекручена назад; у руках мау батіг і бе- 
саги. І вікликау мене з хати тай каже: Кітюну бисте не продали? — 
— Я стау, диулю си на него тай кажу: А то вільно кітюн продавати? 
— Е, шьо, каже, продайте тай уже. — Я ему кажу: Тепер тютюну не 
продам, іди, он той богач продаст, він мав богато. — ІІішоу він туди, 
а той каже: Я, чоловіче, з роду тютюну не робиу! — тай відослау до 
Семена. Семена вікликау: Продай кітюну! — Семен ему вінїс так скільки 
папушів. Е, мені, каже, треба богато, з міх. — О, каже, хиба прийдеш 
На весні'. — У Їлї бу^, а їля таки каже: Прийдеш на весні*. — Тай по¬ 

тому у весні', квітня, прийшла ціла брика левізоріу; буу і той, шьо бу^ 
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перебраний, я пізнау. Прийшли тай у Семена найшли скрутец, у Ілї 
найшли ґілетку, а у Їлї Никиф. найшли піу папуші. 

Запис. 1913 р. в Карлові, Снятинського пов. від Мих. Фроляка 
Пав. Антін Онищук. 

28. Непокірний Циган. 

Тут буу Циган, мау кузню, тай они (левізори) вго дуже з густа 
нападали, бо до него сходили си усе люди тай курили тютюн, ніколи 
они не могли котрого імити, бо наколи прийшли, а той люльку Цига- 
нови, а Циган каже: А шьо 8 мене озмеш, паночьку, ек я не маю нїчо? 
— Тай левізори зробили з ним угоду: Кури, кілько хоч, але аби і люди 
коло тебе курили, аби ми мали прихід, бо ти, каже, заказуєш, а ми не 
можемо імити ні одного. 

Одного разу прийшли они до Цигана, але шос ему не ^годили, 

шьо Циган був сердитий тай він гадає: Чикай, меш тємитиі Тай Циган 
спантриу, шьо ідут левізори тай він шпуруу на землю розпечене зелїзо. 
Як улекіу левізср, — єкис буу чорний, високий — тай питає: Де 
люлька? — Я не знаю. — Та я видів шос куриу! — Ні, паночтю. — 
Але левізор скочиу сюди-туди, шукає, ці де ни кинуу люльку тай став 
на то розпечене 8елїзо так, шьо чобіт спалиу і ногу упік. Злютиу си^ 
Тй Цигане! проклета віро! Чикай, дух кі борше лишит ва ці чоботи, 
ек я кі лишу у супокою! 

Запис, в Карлові від Николая Калитчука Антін Онищук. 

29. Стражники в калабани. 

Несли Гуцули тютюн — аж вловили їх фінанси. Гуцулів було де- 
сїть, а фінансів пєть. — Стійте! — кричут фінанси. Але Гуцули не 
слухают. Ті вабігают їм дорогу тай не пускают далі. Господи, єк Гу- 
дули не покладут тютюн, ек не возьмут сї до фінансів — ледви не ле- 
дви два з них утекли з житєм. Решту половили, повєзали руки й ноги 
та вткнули в калабаню. Фінанси почєли там захлипати сї тай вилізти 
ніяк не могли. Оден з них таки втопив сї, а другі два екос виратували 
сї (не вараз); але по сїй пригоді’ покинули службу, — тай се, шо ваі 
кажу, оден в них мені сам розказував. 

Зап. у Тростянци, Снятин. пов. 1910 р. від Василя Павлюка Ол. 
Іванчук. 

ЗО. Стражник під ледом. 

Ше оден фінанс, шо покинув давно службу, оповідав непі’ таке: 
Здибав я раз — каже — Гуцула, шо нїс на кони тютюн. — Стійг 
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Гуцуле, кажу я йжу; в тебе в бесагах тютюн! — Аекже, паничу, тітін! 

— каже тай до мене. Дес не свиснув, дес не вввили сї инші Гуцули — 

та скрутлями по голові мене. Потім ввязали мене, понесли під міст, про¬ 
били лїд, впхали мене в дїру тай пішли далі'. На шіств під ледом було 
порожно, бо вода вімерзла і я трохі там помучив сї. На другий день 
я пішов до дерекції і подекував за службу. 

Зап. у Тростянци, Снятин. пов. 1910 р. від Василя Павлюка Ол. 
Іванчук. 

ЗІ. Тютюн у полонцї. 

Да^но, вк то ходили левізори, то мусїу ґазда, шьо у него найшли, 
брати той тютюн і нести там, де ему казали. Раз трафило си, шьо у 
одного ґазди найшли велику бочіуку, поуну тютюну, тай казали ему не¬ 
сти до міста. Ідут они через ріку, а то зима, лїд на ріці*. Ідут левізори 
наперед, а він за ними несе тютюн. На леду була велика капка, шьо 
рибаки прорубали на рибу тай той чоловік нараз похоуз си тай упау 
коло тої капки, а кітюн — попід лїд... Обернули си левізори, шьо то 
так гепнуло, дивет си — чоловік упа^, а тютюну уже нима. Де тютюн ? 
Пішоу під лїд... Ті зміркували, шьо він їх змудрува^ тай пустили. 

Запис. 1913 р. в Кардові, Снят. пов. від Юрка Волощука Н. Ант. 

Онищук. 

32. Міцний тютюн. 

Несе Гуцул тютюн тай здибає в лїсї фінанса. Фінанс був сам, ви¬ 
тяг шаблю тай підходит до него на остро. Але й Гуцул не страшків 
син, мав дубельтове пістоле набите тай не гадає втікати: — Стій, Гу¬ 
цуле! Шо несеш? — питає фінанс. — Та тітін, пуста тереби-файко 1 

Шо тобі до мене?! — Ти ше питаєш: шо?! Показуй тютюн! — Колис 
так до дябла наважив, то ти покажу! Витег 8 бесаг скруток — та єк 
потегне фінанса по зубах, аж вуби посипали сї на вемлю. — А моцний? 
— питає Гуцул — та ше пару разів по вубах. 

Зап. у Тростянци, Снятин. пов. 1910 р. від Василя Павлюка Ол. 
Іванчук. 

33. Приємна омаста. 

Йшов Гуцул в тютюном тай заздрів ревізора тай зачев втікати. 
Але ревівор друнув за ним, і був би го вдогонив, бо Гуцулови було 
тєжко бічи з повними бесагами. Але на своє шєсте Гуцул подибав на 
дорозі* велике г...но. Зігнув сї борше, обмастив бесаги г...ном, тай забрав 
решту у пригорщі. 6к надбіг ревізор, тенув ним йму в лице, лишив 
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нечисті бесаги серед дороги, — тай далі! Левізор заки обтер сї — вже 
го не видко було. Лишив також бесаги серед дороги, бо си бридив, 
тай пішов до дому. А Гуцул перечикав вкийс чєс, потім вернув сп, ба¬ 
брав бесаги тай пішов до свого села. 

Зап. у Тростянци, Снятин. пов. 1910 р. від Василя ІІавлюка Фе* 
дора Олекса Іванчук. 

34 Обгноєні скрутлТ. 

Оден їосподарь робиу кітюн і заховау собі бочьку для себи. Але 
пішоу донос поцерез людий сільських, шьо у него е кітюн і прийшли 
левізори. Але він уже с тим кітюном вроби^ дома порвдок, шьо ни га¬ 
разд так скоро вго найти. Він узмиу і тот кітюн поскручувау у скрутлї 
тай кождий скрутель пооблїплювау наоколо товьрічим г.... і то повики- 
дау на гній. То було зимі, мороз буу дуже і то вараз з верьха обмерзла 
тай лежит. Прийшли левізори до него і питают си, де той кітюн? — 
А він каже: У мене кітюну нема, я прошу собі шукати. — Но шукали 
они у хаті, у стодолі і гній перевертали — а не знайшли ні’чо. 

І він тот кітюн, ек они пішли, то він пообтручву гній гет, а кітюн 
склау тай мау курити цалий рік. Шб і я того кітюну курву — приніс 
мені* їля Уский шість скрутлїу. 

Запис, в Карлові, Снятинського пов. 191В р. від Николая Санду- 
ляка Антін Онищук. 

35. Будьмо собі добрі. 

Ішоу Гуцул 8 тютюном тай трафило си, шьо надибали вго леві- 
вори. Кажут левізори: Шьо нисеш ? — Ой нїчьо, панчіку солодентей. 
— Але тоті зревідували тай зачели цотарати си з ним — шьо, каже, 
то цісарське, то не вільно, то є котрабанд за то, то не вільно. — А 
Гуцул то усьо слухау" тай іде з ними і усе си питав: То шьо то в, 
панчітю солодентей, каетв контрибуція ікас? — А левізори ему зноу 
тото віяснюют, шьо то в контрабанд. А він внов си питає. Але уже на¬ 
дійшли они на міст, а Гуцул з моста тютюн боух! у воду тай каже: 

То то, панчітю солодентей таке: Контрібуція отуди поплине, а ми соб 
іґім чесно онтуди, тай буґім собі добрі! 

Запис, в Карлові, Снятинського пов. 1913 р. від Биколая Калнт- 
чука Антін Онишук. 

36. Тютюн у водї. 

Ніс Гуцул тютюн, але здибав его фінанс тай каже: Шо там не¬ 

сеш? — Та тітін, паночку любий! — Ато вольно, злодію, тютюн носити?! 

Ходи 80 мнов! 
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Шо мав робити — пішов. Фінанс йде наперед, а Гуцул із заду, 
але фінанс все зиркав, шоби Гуцул не втік. А Гуцул йде тай збирав 
каміне тай кидав в бесаги. — Шо робиш, Гуцуле, на шо тобі каміне? 
— Та, паночку любий, одна бесага тежша, а друга лекша то й доки¬ 
даю каміня. 

6к прийшли на міст — то Гуцул бесаги в воду, а бесаги тежкі 
від каміня не пішли за водов. Перейшли міст, фінанс обзирнув си — а 
в Гуцула бесаг нема! Тай шо мав тепер казати йму ?! Пустив Гуцула, 
бо боев си йти 8 ним у касарню, шоби встиду не набрати си. А Гуцул 
вернув си, витег жердков бесаги, висушив в лїсї тай вернув у гори 
смолити. 

Зап. у Тростянци, Снятин. пор. 1910 р. від Петра Марчука Ону- 
феряка Олекса Іванчук. 

37. Біда в водї. 

Здибав финанс Гуцула з тютюном тай каже: Меш, Гуцуле, мати 
біду 1 ходи зо мнов! — А я й не знав, паночку, шо буду біду мати!... 
— каже Гуцул, тай йде за ним. Прийшли над воду, а Гуцул бесаги у 
воду бебех тай каже: Оттуди, бідо, щезай від нас рщених! 

Финанс скочив у воду, шоби тютюн здогонити, а Гуцул тим чісом 
пішов собі свойов дорогов. 

Зап. у Тростянци, Снятин. пов. 1910 р. від Петра Марчука Ону- 
ферякового Ол. Іванчук. 

38. Тютюн у Пруті. 

Прийшли левізори до одного ґазди, шьо ему не стало до ваги тю¬ 
тюну. А тютюн буу у него під стріхоу і они тот тютюн найшли. Кажут 
они до того чоловіка: Бери тот кітюн тай неси. — Він узе^ тай несе. Але 
прийшло си на той великий міст на Пруті, а він відивиу си, де велика 
„бульбона® (глубока вода) тай скину у з плечий тот кітюн тай у воду...^ 

А левізори кажут: А ти шьо зробиу? — А він каже: А шьо-ж 
би? Мені було за кьишко нести, то я мусїу собі полекшити: Най се 
щезав від мене і від вас. 

Запис, у Еарлові, Снятин. пов. від Николая Семотюка Ант. Онищув. 

39. Кіш із тютюну. 

Люди мали ріжні способи, аби сховати тютюн перед левізорами. 
Раз оден чоловік узеу кітюну і скрутну у таку коубасу, а вітак обви- 
вау соломоу і 8 того зшивау такий кіш, ік то у нас шили на збіже». 

Потому собі по кавалку кроїу і куриу. 
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Запис, в Кардові, Снятин. пов. 1913 р. від Михайла Рошки Ант. 

Онищук. 

40. Бантина з тютюну. 

То також так робили: Брау ґазда тютюн тай кла^ у курницї нову 
бантину, шьо то кури сїдают — тай ту бантину увивау раз-попри-раз 
тютюном і вітак по верьха увивау то личком. Потому то через ніч кури 
поваляли тай не пізнати: бантина тай бантина. А єк схотїу курити, то 
таку одну бантину собі розвиу і склау дес у беспечне місце. 

Запис, в Кардові, Снятин. пов. 1913 р. від Петра Кузика Ант. 
Онищук. 

41. Шнур із тютюоу. 

Прийшли левізори до одного чоловіка, шо не стало до ваги. Він 
робиу тютюн, тай они знали, кілько має віддати, но, а єк не стало до 
ваги, єк віддавау, то пішли на ревізию. Питают си левізори: Ти сховау 
тютюну ? — Сховау! — Кілько ? — Каже: тілько, кілько треба ми ку¬ 
рити. — А ти внаєш, шьо то не вольно? —* Як? Каже: То, аби я ро¬ 
биу коло него тай аби не вольно курити ? А це хто таке видїу ? — Но, 
кажут, а деж той тютюн є? — Шукайте собі! — Шукают они усюди, 

трісут — нема. Но, каже ґазда, шьо ми дасте, аби я вам показав, шьо 
ви си, каже, дивите на тютюн, а не видите. 

Кажут они: Не меш мати жадної кари, лиш покажи. — Тай дали 
собі руки, аби він показа^. Повів він їх під саму хату тай каже: Ану, 
дивіт си ше раз. Диве си они — нема. А то попід стріху від вугла до 
вугла прокегнений ніби курмей, а на тім висит шмате. 

Але він приступи^ до того тай ножем потєгне, а курмей на двоє 
тай показує їм: а то тютюн такий здоровий, звитий раз-попри-раз ли¬ 
ком. А Бог би кі побиу, кажут тоти левівори. Оце разі 

Зап. в Кардові, Снятин. пов. 1913 р. від Гафії Калитчукової Ант. 
Онищук. 

42. Тютюн під оборогом. 

Оден чоловік ворогував на другого, тай сей другий довідав си, 
шо тамтой сховав тютюн, але не знав певно, в котрім місци. Але за- 
мельдував таки фінансам — ше й поклав їм для певности 50 риньских 
капцїї,1) бо чув напевно, шо єго воріг заховав коло хати цілу бочку 
тютюну. Фінанси прийшли, шукают в коморі, стодолі, в хатї, в гною, — 
але нема! Народу збігло сї з цілого села: Шо то буде? 

г) Кавції. 
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Фінанси довго ше шукані, а в вінцн пішли до того, шо скаржив, 
ше раз докладно випитати сї. А за той чес каже ґазда до людий: Люді 
добрі — робіт шо, бо під оборогої в мене повна бочка тютюну! Люді 
в одній ХВИЛЕ ВИТ6ГЛИ бочку таі скотили у близький потік. 

А той, шо поклав капцїю, вже догадував сї, де тютюн, тай порадив 
їм шукати ше під оборогої. Фінанси вернули, перешукали довкруги обо- 
рога і під оборогої — тай пішли в нічим. 

Але той, шо під другим яму копав, таки втратив капцїю. 

Зап. у Тростянци, Спятин. нов. 1910 р. від Петра Марчука Ону- 
ферякового Ол. Іванчук. 

43. Тютюн у загаті. 

Раз дали внати, шо оден Жид продав простий тютюн. Кажут мені 
лввізори: Седзенї беріт гет! — Полегали они у віз тай казали сї при¬ 
крити веренеу тай їхати, шо нож борзо, до коршми. 

Приїхали ми там, та два скочили там візітирувати, а два кажут: 
Тепер їхати, шо коні заскочут до другої коршми, аби хто не да^ знаті. 

Приїхали. Шукают. Нема... Кажу я: Ану, перевернїт тоту загату. 
Перевернули, а там мішок тїтюну. 

Зап. в Снятинї 1913 р. від Григорка Костинюка Ант. Онищук. 

44. Тютюн у потайнику. 

Приходит дїучина зі школи і каже: Нене, левізори у Николн Се- 
мотюка! — А неня добре знали, шьо у коморі стоїт ґілетка з кітюном. 
Дедя нема дома, мене так само не було дома. Тепер неня берут ту й- 
летку з комори і несут. У тім страху не знают, шо з ним вробити і но- 

<5ют си з тим тютюном то сюди, то туди. Але бу^ потайник від бараболь 
на городі, укритий лабузом, і неня упхали ту ґілетку гет у сам ко- 

нец у той лабуз. Уже той тютюн спрвтали — уходї до хати. Але уходї 
і левізори: „Слава Ісусу Христу“ дї „Добрий ден“. Но, в тютюн, вуй¬ 
но? — Нема! — Чому нема? Мав бути! Берут си шукати. Берут, розки- 
дают усе, шукают на полици, берут си до гредок, а далі' зачели ствгати 
сорочки. Неня си сварв. Кажут: Тихо, бабо! Кажи де тютюн! — Но 
зішли они до хорім — лізти на під. Але неня гріли воду, шьо жмикали 
сорочтв тай то вк закурило по усім поду! Кажут они: Там пляц, не тю¬ 
тюн. Прикладав оден драбину[і пробув лізти. Підліз він, шьо дим ріуно 
8 головоу, каже: Тютюн ту е, а псякреф! дарма его достати, баба за¬ 

палила умисно. — Пішли они до стодоли, до комори — скрізь стукали. 
Ідут до того потайника, шьо акурат буу тютюн — то їх було трох, то 
два шукали у стодолї, а третий бере і по спопови відкидав лабув з по- 

Зяпхекж Н Т. Ш. т. ОХХІІ. 13 
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тайника. Шв мау акурат оден сніп узети, а ці два приходе тай кажут: 
Ходзь пан! — А то ше оден сніп — тай е тютюн. Ну, послухав той 
тай пішли гет; кажут: Ми мусимо по часі прийти, ек она стане топити, 
бо то там на подї тютюн. 

Запис, в Кардові, Снятин. пов. 1913 р. від Ілї Семотюка Авт. 
Онищук. 

45. Жидівське щастє. 

Ми приїхали до Устя на ревізию. Стою я з кіньми перед коршмоу, 
а они (левізори) пішли до середини. Жид прийшлу їх файно, а сам вібіг 
тай каже до слуги: Іване, бій сї Бога, іди та з пода кітюн сховай. — 
Я сї дивлю, а той з пода та — стояу на городі лабуз купками там та 
не там — а він іде та усе ховає шо друга купа. Вішли левізори, ка¬ 
жут : Ану ше у тім лабузї шукаймо! — Я сї дивю, а они усе переверяут 
акурат ту купку, де нема, а ту, де е тїтюн, то лишеют. Мені* так сьмі- 
шно, шо гину... Поперевертали тай не найшли. 

Запис, в Снятинї 1913 р. від Григорка Костинюка Ант. Онищук. 

46. Тютюн під решетом. 

Дуже раненько, осїнною порою, стояв подільский вуйко на воротах 
і курив люльку. Але нараз побачив теребилюльку і почав тїкати до 
хати. Біжить він, як може скоро, а так десять кроків позаду за ним 
теребилюлька; біжить ва ним, аби відобрати капшук з тютюном. Селянин 
вбігши до сїний, 8няв скоренько 8 кілочка решето, завісив капшук на 
кілок, прикрив решетом і скочив до хати. За ним вбіг теребилюлька та 
дів дня шукав за капшуком і війт і посіпаки помагали, а не знайшли. 

Аж ва тиждень оповів селянин війтови, як іде він ваховав тютюн. 

Зап. в Кардові, Снятин. повіта від Ів. Голубовича Ант. Онищук. 

47. Молоко у полубічку. 

Один чоловік мав у комсрі повен полїбичок тютюну. Аж учув, шо 
в селі в лївізори. Виносити тютюн з комори вже не було безпечно — і 
він взев, перевернув бочку до гори дном, на перевернене дно насипав 
файного квасного молока тай пішов до роботи. Левізори прийшли, шукали 
— шукали в ячмені, в вівсі', навіть в бриндзю вапхали шаблю, а до 
того полїбичка, шо в молоком, лише наближили сї. Файну бочку спрвта- 
листе молока! — кажут тай пішли гет з нічим. 

Запис, у Тростянди, Снятин. пов. 1910 р. від Петра Марчука 
Онуферяка Од. Іванчук. 
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48 Кислєк у коновці. 

Раз трісут у сусіда, а то у хаті* коновка тютюну. Шо робити? 

Але ґаздиня нагадала си тай борзо кавалок платка тай накрила, а верьх 

платна насипала кіслєку (квасного молока), накрила кружком тай готово: 

стоїт коноука молока. 

Прийшли левівори у хату — усьо перетрісли, нема! 

Запис, в Кардові, Снятин. пов. 1913 р. від Николая Калитчука 
Ант. Онищук. 

49. Тютюн у бербеници. 

Раз надійшли левівори, а то у одного ґазди у ґелетцї у „косівцї" 

(бербениця) тютюн. Шьо робити? Нема де сховати у хаті, а він несе 
на двір, може би де ваховау, а то уже ідут від сусіда. Шьо робити? 

Але він борзо бербеницю_ горі дном тай на кіл — от ік би сушити ґі- 

летку... Но, ті прийшли, шукали усюди, а на ту носійку і не дивили си. 

Запис, в Карлові, Снятин. пов. 1913 р. від Николая Калитчука 
Ант. Онищук. 

50. Капуста на шнурах. 

У одного ґазди в коморі висіло два шнури тютюну. Приходит до 

него здикутник податковий і сказау собі отворити комору і записує там 
річи — кожух, верекї і т. и. а той ґазда вачинае си 8 ним сварити. 

Але вдикутник дивит си, а то на стіні висит тютюн. Но, пішоу він на 
село і так було, шьо здибає двох левізоріу. Каже він: Ідїт-ко ви до 

того ґазди, бо у него є за дверми два шнури тютюну. — Тимчасом до 
того ґазди приходит єго вуйко, а він каже: Оу, то страх! Капусту 
маєш? — Каже: 6. — Ано, тютюн на бік, а шнури 8 капустоу на то 

місце. (А то сушене листе а капусти так насилєне, єк тютюн). Закіу 
они це укінчили, закі^ заховали кітюн, а левізори: Славайсу! Прошв 
комору отворити! — Газда отвориу комору, они уходї: А цего, каже, 
нам потрібно. Питає оден: бет титунь? — Каже: 6ст. Тай такі близиш 

тай хап! і каже: Пся креф! Он ґадал, же то є титунь, а то капуста. 

Тай пішли. 

Зап. в Карлові, Снят. пов. 1913 р. від Ілї Семотюка Ант. Онищук. 

51. Ковбаса замість тютюну. 

Я буу у поли, а мені дали знати, шьо є левізори у мене. Я прий- 

шоу: Шьо туй? — Каже жінтя: Були левізори тай увішли у хату, шу¬ 

кали скрізь по потицях, по грєдках, по постели і не внайшли нїц. З 
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хати пішли до стодоли — нема. Вітак пішли на стайню, на стриї, а на 
стриху ворохи (купи вбіжа); они у тім шибали си, але не найшли нїчо. 
Ше ідут до комори. А там темно, а темно. Але ва чес каже одеи: 
Прошв пана, уже вст! — Но добже. Віносї они тото в комори, гадают, 
шьо найшли скрутель, — а то ковбаса. Но сьміху було в того. Але шу- 

кают далї. Прийшли коло карбника — трутили одну вагату — нема, 

другу — нема, а до третої уже не доходили, бо не гаразд (там бу^ 

відхід) 8айти тай вернули си. А то таи акурат буу тютюн схованій 
ва тоу третоу вагатоу. 

Запис, в Карлові, Снятин. нов. від Николая Сехотюка Н. Ант. 
Онищук. 

52. Гуцульська породмя. 

Один Гуцул глині аж наближеют сї д* його хатї левізори. Леві- 
зори вже були недалеко, тай не було вже несу винести торбу тютюну, 
шо була в хатї. Але Гуцул здогадав сї тай каже жінці: Лїгай, жінко, 
борше на постіль тай роди дитину! — Жінка лїгла, — він поклав їй 
під голови торбу, ніби подушку, тещі наказав виходити сї воло жінкі, 
нїби акушерка, а сам вийшов на двір тай сховав сї. Левівори входї до 
хати — глип! — тай обернули сї... Перешукали лиш довкруги хату 
тай пішли в нічим. 

Зан. у Тростянци, Снятин. нов. 1910 р. від Василя Павлюка Оі. 
Іванчук. 

53. Тютюн у постели. 

Раз у Устю надійшли левізори тай трісут — шукают усюди. Але 
у одного ґазди тютюн у хаті... Шьо робити? А той борзо тютюн на 
постіль тай: Жінтьо, лїгай І — Жінтя лїгла, він ї укриу верене^: Сто¬ 
гни ! Левізори у хату. Жінтя стогне, шьо ніби слаба. Но, шукали усюди, 
але постіль не кінули, бо не гаразд. 

Зан. в Карлові, Снятин. нов. 1913 р. від Гафії Калитчунової Ант. 
Онищук. 

54. Недужий. 

Оден чоловік зробив так: Раз напали левізори тай не иож було 
сховати тютюну, а він оьо робити? Не иож вінести с хати, а він борзо 
в себн сорочку тай штани тай тютюн у постіль, а сам лег верьх того 
таи качеї си, шьо ніби він заслаб дуже. Прийшли левізори тай кажут: 
А най-кі, каже, ґябел порви! Тай пішли гет. 

Запис, в Карлові, Снятин. пов. 1913 р. від Николая Калитчука 
Ант. Онищук. 
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55. Зогниле тіло. 

Надійшли левізори, а жінка зобачила, шьо нима бк віносити тю* 

тюн, а она каже до чоловіка: Ти скидай борзо сорочьтю тай лїгай па 
иостїль, а я на тебе вісиплю рощину; они будут гадали, шьо то так 
тїло угнило, так си ввінїтуют і підут гет. — І так си стало. Они уві- 
шли, а то чоловік на постели голий (задом до гори — додав М. Фр.), 
а на плечіх гній. То шьо? — Каже жінтя: Аді слабий... А они обер¬ 
нули си тай пішли гет. 

Зап. в Кардові, Снятин. пов. 1913 р. від Івана Іванїйчука Гр. 
Ант. Онишук. 

56. Хитра молодиця. 

Найбільше допікали цї левізори нам Карловяна». Ми маємо ґрунт 
ва Прутом. Усї курці* мали усе наґію, шьо левізори чекают у Устю 
коло коршми Абрамкової. Ми уже знали, шьо робити: тютюн роз¬ 
давало си дівчатам або жінтям. Жінтє, бувало, знают, де ховати; 

звичайно привєзували собі дуже штучьно там, де не вільно шукати. Бу¬ 
вало приходимо до коршми у Устю, а левізори уже кажут: Добрийдень! 
— Перетрєсут усїх, не кажут нїчо. Ґіуки були уже научені дразнити 
іевізоріу, кричеют: Пане, шюкай у мене! І сьміют си. — Той подивит 
си тай каже: Іди до ґітка! — Але одного разу позволиу собі левізор і 
хотїу вревідувати одну жінтю, котра мала доста тютюну. Але она ік 
скричвла: Хочь набрати у морду! ? Ано попробуй! Чік, я тобі сама по¬ 

кажу І І зачела підоймати сорочьку до гори. Левізор засоромив си і 
утїк, а ті з коршми смієли си з него, шьо їму жінтя коліна показує. 

Зап. в Карлові, Снятин. пов. 1913 р. від Івана Сандуляка Лук. 
Ант. Онищук. 

57. Добрий сховок. 

Дауно дуже шукали за простим тютюном тай заберали гет, або ка¬ 

рали, як лиш хто доніс, що той має тютюн. Ходили лївізори тай випи¬ 
тували і ревідували. Як ішоу чоловік 8 люлькоу, то лївізор брау люльку 
і нюхау, який той чоловік курит тютюн — чи купований, чи простий. 
Люди сокотили си дуже. Як надійшоу лївізор, то хто куриу простий тю¬ 
тюн, то люльку шпурит на землю тай подонче ногами. Раз угріла одна 
жінка, що ідут лївізори, а она — було троха тютюну — а она сховала 
его — перепрошаю — межи ноги. Лївізори обшукали тай пішли. А чо¬ 
ловік співає: 

Птру-тюн, нтр-утюн! 

Дес поділа тютюн, тютюн? 
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А она співав : . ^ 
Я сховала межи ноги, 
Бо надійшли лївізори. 

Зап. в Коломиї 1912 р. від Івана Оянщука Антін Онищук. 

58. Схована люлька. 

Курив Гуцул люльку, набиту простим тютюном тай їхав на кобилї 
в гори. Аж обзирвув сї тай заздрів левізора, шо го здоганев. Гуцул 
борше встав з кобили, витєг з люльки цибух, а люльку вапхав кобилї 
в с...ку (ту, шо сцбб) тай поїхав далі*. Левізор здогонив, тай каже: 
Чекай, Гуцуле, ти курив простий тютюн! — Шукайте, наночку, може й 
курив!... — Левізор обшукав го всюди — тай вернув з нічим. А Гу¬ 
цул носвг в с...ку, витег люльку, зробив си цибух. вакурив — тай 
поїхав далі*. 

Зап. у Тростянци, Сяятин. пов. 1910 р. від Петра Марчука Ону- 
феряка Ол. Іванчук. 

59. Хитрий гончар. 

Буу тут гончар оден тай мау дві люльки і двоякий тютюн — 
простий і купований. Бувало робит тай курит простий тютюн, а як лиш 
надійдут левізори, а він ту люльку — у глину, а ту другу бере і курит, 

Зап. в Сяятинї 1913 р. від Олекси Мардеровича Антін Онищук. 

60. Гість на подушці. 

Зайшов раз фінанс до одного ґазди та не застав его дома. Жінка 
була в хаті тай дуже перепудила сї, бо під ліжком стояв цілий мішок 
в тютюном. Фінанс хотів сісти на лавицу, але жінка ше дужче перепу¬ 

дила сї, бо 8 лавицї мож було заздріти той мішок, — тай каже: Че¬ 
кайте, паничу, не сідайте на тверду лаву; в нас такий ввичай, шо гість 
сідав на шос мегкого. — Тай поклала на лаву грубу подушку, шоби 
він сїв на ню, а то длятого, шоби ему з висока не видко було, шо б 
під ліжком. 

Фінанс щосидїв, наобзирав сї — тай пішов з нічим. 

Зап. у Тростянци, Снятин. пов. 1910 р. від Василя Павлюка Ол. 
Іванчук. 

61. Тютюн у току. 

Прийшли левізори до одного ґазди, а у него буу тютюн у току. 
Не було уже коли ховати, а він борзо до хати, узву подушку тай тїкав 
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ва городи. А левізори гадали, шьо він тікав в тютюном, увели си ва 
ним... Левізори добігают —* туй-туй імити, а він подушку на вемлю, а 
сам далі... Прибігают они на то місце, де він кинуу то с плечий, а то 
подушка... Вернули си левізори до хати, а тимчесом жінка сховала тю¬ 
тюн, шо не найшли авї листка. 

Зап. в Кардові, Снят. пов. 1913 р. від Івана Іванїйчука Гр. Адт. 
Онищук. 

62. Екзекутники. 

Оден ґазда лишиу собі доста тютюну заґлї себи до куріня, але не 
^стиг то шв спретати, надбігают два левізори. Каже він до жінки: Ти 
ховай зараз тютюн, де можеш, а я беру подушку на плечі і тікаю, аби 
їх вмудрувати! Тай той такі попри фінанси тай далі тікати на город. 
Левізор один ва ним, а другий такі підбігав. Гадав ґазда : Тот при ли¬ 

шиу си, то коби не вернуу си до хати. Зачеу він тікати від першого 
до другого так, шьо і той зачеу бічи за ним. І так бігли чим раз далі* і 
набіг у багно. Фінанси залізли ва ним також, а він удав, шьо ледво ди¬ 
хає, стау і дав си ловити. Кажут они: Но, алем ті зловили! — А він 
вітріщиу на них очи тай каже : Ифій! (сплюнув). Ігі! То ви, паничі? А 
я дума^, шьо то здикутники ідут по вдикуцїю, тай бону сми, аби мені 
не забрали послїдну подушку, тай біг сми, шьо ледви духу стало. 

Заустидали си фінанси, шьо іх він так вмудрував тай пішли. 

Зап. в Кардові, Снятин. пов. 1913 р. від Юрка Волощука Ант. 
Онищук. 

63. Як жінка змудрувала стражників. 

Прийшли фінанси до одного ґазди шукати тютюну, але ґазди не 
було дома. Але вни полізли таки на під тай найшли там цілий мішок 
тютюну і вносят до хати. — Мете тепер знати, вк ховати тютюн! — 

кажут до жінки. — Без пару соток кари не обійде си! 
Яй, паночку любий, шо-ж ми будем робити! Таже в нас у стайні 

« ше більше тютюну!.., Шо з нами тепер буде?! 

Фінанси моргнули один на другого тай пішли до стайні. А ґаздині, 
шо топила тоді на хліб, кинула борше мішок з тютюном у піч і заки 
фінанси дурно перешукували стайню — тютюн увесь згорів. Встнд її 
стало, шо жінка вмудрувала їх таких мудрих — тай пішли без нічого 
далі*. 

Зап. у Тростянци, Снятин. пов. 1910 р. від Петра Марчука Ону- 
ферякового Ол. Іванчук. 
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64. Спалений тютюн. 

Раз прийшли левізори, уже трісут у сусїда — шьо робити? а тю¬ 

тюн у хаті... Але нїм шьо куди, а левізор тут. Але жінтя сплеснула у 
долоні тай каже: Йой, чоловіче, най тобі Бог заплатит; не казала я 
тобі сховати? Но то це байка, але кілько у стодолі? — Она то ска- 
иала на збитки, а ті далі до стодоли, а там нема нїц... Пішли, трісут, а 
жінка сось тютюн, шьо у хаті, зібрала та у піч!... Они вернули си до 
хати, а то і того нема, бо згоріу. 

Зап. в Кардові, Снят. пов. від Михайла Фроляка Ант. Онищук. 

65. Забутий тютюн. 

Прийшли левігори до ґавди, а він повів кітюн до маґазину і ли¬ 
ши]? на задні лаві за столом ЗО папушіу кітюну, бо він не сподїва]? си,< 
тпьо так нагло, ше з темна, надбігнут левізори. Уходї левізори до хати: 

Слава Ісусу Христу! — Слава на віки! А жінтя палила у печи на хліб.. 
Но надходї они д* столови і кажут: От маємо, шьо нам треба. — Жінтя 
спудила си, каже: Ой вабуу чоловік і у хаті троха, але у стодолі так 
8 десїть раз білше! Левізори у той час побігли до стодоли, а жінтя 
тютюн з лавиці тай у піч. Ті до хати: Де кітюн? — бкий? — Шьо 
буУ на лаві. — А я внаю... Они си ^злостили тай пішли. 

Зап. в Кардові, Снят. пов. 1913 р. від Семотюка Ілї Ант. Онищук.. 

66. Фальшивий вояк. 

На одного чоловіка справєли усе, шьо у него є кітюн. Але леві- 
вори ходили тай ходили і не могли найти. Шьо робити? Довідали си 
они, шьо бго син в у воську тай оден левізор перебрау си ва вояка і 
прийшоу до того ґазди і просит си на ніч. (Ніби він кудис ішоу та по¬ 

сіла ніч). Розбалакали си они і каже тот вояк: Я би так закуриу про¬ 
стого кітюну! — Каже ґазда: 6 у мене кітюн — і під припічком відмикав 
ватулу і відтіля вікігае кітюну скруток. Но укриши]? він, закурили і во¬ 
як дуже собі уподоба]? той кітюн. Каже ґавда: Нате вам, пані' вояк, 
кілька скрутлїу, а це передайте — будьте ласкаві — йому синови. (Бо 
він казау, шьо служит разом в єго сином). На другий, ці третий день, 
вк тот вояк пішоу, приходе левізоре тай право до тих стандарі]?, від<- 
нели ту ватулу і оден уліз туди тай вікег цілу купу кітюну. Але жінтя 
не дурна була тай каже: Ей, ці лиш то? А кілько е шє у коморі... Пі¬ 
шли они зараз до комори, а жінтя палила на хліб тай той увес кітюн у 

.ніч... Убігают они зноу: Де кітюн, жінтьо? — А Бог гнав де... 
Полютили си тай пішли. 
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Запне, в Кардові, Снятинського повіту 1913 р. від Івана Іва- 
иіічука Гр. Антін Онищук. 

67. Псови під хвостом. 

Прийшли левівори до ґосподаря на ревівію, але ґаздів не було 
дожа, лиш були малі діти. Они тав файно говорі до дітий: А, де, ді¬ 
тоньки, дедя? — Ґіти кажут шьо: Дес пішли. — А неня де? — Пі¬ 

шли у місто. — Але питают си так файно (погладили по головці, дали 
Іи по шусцї, дали цукру): Ґітоньки? Ви не внавте, дедик курит люль¬ 

ку? — А-яв-же! Курит, курит. — А не внаете ви (каже другий: дано 
вв цукру), а не внавте ви, де дедя поклав тютюн? — Каже мала ди¬ 
тина: Аді, онди псови під фостои. (А то буу закопавий тютюн під сто- 
дон і у той час лежау собі на тій місця пес: дитина — вк дитина — 
сказала псови під фостом). А они си заустидали, шьо ніби така мала 
дитина бере іх на сьніх і забрали си гот. Каже оден: То сми си до¬ 
питали ! 

Зап. в Кардові, Снятин. пов. 1913 р. від Дмитра Кейвана Ант. 
Онищук. 

68. Добрий спосіб. 

6в трафило си, шьо прийшли, а на йоді' буу тютюн, то ґаздині за¬ 

раз розкладає огонь у печи тай накидав сьмітя, аби лютий дин дуже 
тай ек левізор піде па під шукати тютюну, то у ті пітьмі ни годен шу¬ 
кати, бо зачне чихати від диму, заплаче си, тай влазит борзо з поду. 

Зап. в Кардові, Снятин. пов. 1913 р. від Николая Калитчука Ант.. 
Онищук. 

69. Заплачена контрабанда. 

То мої двдї нибощик ішли до міста — то було перед Великоднем 
— ішли по паску. Они узели ґілетку жита і хотіли продати і купити 
ншеничної муки на паску. Лишень надійшли до Мивулинец тай закурили- 
люльку — іде левізор. Но, зачвли їх трести тай найшли троха тютюну 
і шв до того жита, шьо продали, шв два леви мусїли позичити і запла¬ 
тили контрабанд. 

Зап. в Кардові, Снят. пов. 1913 р. від Николая Семотюка Н.. 

Ант. Онищук. 

70. Асистент для ревізії. 

бкос таки ни давно надийшли левізоре тай шандарь до нас, а дедя 
був тогди війтом, тай кажут: Пані війте, дайте нам вистенцию, бо мш 
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дес йдемо. — Ни мах двдя шо дїети. — Таже це біда, хло Петре І — 
каже дедя минї — оце, хло’, вкас нужда відий направила на когое, 
сиротиско упаде у мізерию, дей ко єго кату! Я тебе пишлю 8 ними, а 
ти вже пантруй: Лиш до кого вни хоте ити, а ти тав, но’, вроби, аби 
г...но, а ни титинь найшли. Розумієш? Но то гайда. — Каже витав деде 
левівораи: Адї, гезде маєте здистенцию, мого сина Петра, вин изкріз 
знає, тай ни бийте си, шо вин вас тав ни поведе, шо ви шош ній найдете. 

Ми си зибрали тай пишли: два лввІ8оре, шандарь тай я. Каже до 
мене обергаввор: Пане Петрунку, будьте так добрим тай поведи нас до 
Міхайла О.,.., лиш аби ми зайшли таков дорогов, аби вин нас борони 
Боже ни повидїв. — Ни бийте си, панове, я вас так поведу, шо нїіто 
вас видїти ни буде. Я тут вукий, ни бийте си, ни жура уже вам за це. 

Уни си спустили на мене, а я їх новів такими дорогами, екими я 
розумів. Пишли ми потоком Гранчівим. Господи! то такі зими у колїно! 

А я їх веду ледами, прорізами, дїнницями, без дороги, лісом; шо по¬ 
ступе, то си лиш фльоцнут — бовтают ногами у воді отвк жеби, то 
біда шляпаки, ни привиклі* ходити такими дорогами, екими я їх повів. 
Минї нї за шо! Я собі йду, ек на помостах и раз ни впав. 

Гадаю, шо добре вас веду, ніхто нас ретенно ни вздри — кажу 
я їм. — Ой аби їх шляк трафив, ек ми си намучіли. З роду ше так ни 
бідували! — кажут уни минї, а минї так смішно, шо нукаю. 

Прийшли ми вже пид хату Міхайла О... тай е доріжка поточінов 
ид хатї так, шоби нас и тот зчез би ни уздрів, а ни то Міхайло; але 
ті ни дурний, ни бий си; повів я їх просто в обичь пид хату полем. А 
то стримко, ек на стіні. Та я вибіх раз-два на ривне ид горі пид хату 
Міхайлову. Міхайло пилив дрива з жинков передь хати. Я махнув ру- 
ков у долину у бердо, де си чеповгав левізор 8 шандарем, кочеючі си 
отек клецки; шо пидлїзут, то все урвут, та знов-вагримнє у долину. Мі¬ 
хайло вид разу втемував, чього я махаю. Я вчюв, а то лиш си ввирцалн 
у Міхайла у хатї, тай внов зачели пилити дрива. З гирьков бідов тоти 
нехари повитєгали си з берда на ривне. Шо с того, вни так си намучіли, 

шо мусїли добру хвилю припочювати, хоть виділи, шо Міхайло на нї 
си диви. 

Прийшли ми до Міхайла, а вин лиш си влодіи крадьма усміхнув 
ид минї. Я шіпнув ему потихо у вухо: Пишли кого до Фочеря, бо мі 
там вараз, аби собі мав гадку! 

Я вздрів, а то дївченише лиш потесало просіяним вид Міхайла до 
Фочеря. Левізор з шандарем анї тої гадки. Вни борше шукают титиню 
у кождий мишиливцї, де лиш є екий кутик коло хати. У хатї очі виде, 
шо був титинь, бо ек ми увійшли у другу хату, де вникни сиділи, то 
так чюти було титинь, шо ми дихати ни могли; але шо с того, колі 
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титиню ни було. Левізор з шандарем всеко заходе з Міхайлом, то стра- 
шет его, то просет, то вифіґльовуют, ци би екос си ни присилили за 
титинь, де вин зхований. Але ни бий си, нима дурних. 6к скінчєли ре¬ 
візію, а левізор каже Міхайлови: Аби вас Бох побив! Умієте ви добре 
его носити, шо годі имити тай ліпше ховаєте, шо годі найти. Та же ади 

«єк чюти в хатї титинем, а его біда має! Ходи пропастями, шо очі ви- 

лїзают тай г...но мож найти! 
Найшло би си, пане, але ви ни вмієте шукати — каже радий Мі- 

хайло О. 
Та ми внаемо, шо ви умієте красти, тай добре ховати — каже 

злисно левізор — тай годі вас вишукати, бо всі си знаєте, ек лисі* коні. 
По ревізії в Міхайла О... пишли ми плаєм просїчним до Фочєря. 

Ни мож знати, шо то ва хєтрі пся косць титинарі. Маш добрі направи 
на них і навіть де схований титинь, є виразно сказано; прийди шукати, 

^смерди там титинем, а однако чорт го має, там нїчьо ни найдеш! — го¬ 

ворив левізор до шандаря. — Я нираз застрічив їх, пане, але мусїв 
уступати, бо угиб бих на місци. Нима навіт бесіди о тим! 

Я їх вів просто плаєм до Фочєря, бо знав сми, шо Фочерь уже 
знає про все тай си розховав. 

Приходимо ми до Фочєря, а Фочерь отворєє нам двері на збитки, 
клонєе си аж до землі левізорови тай каже: Ий панонку мий солодкий 
та любий, ви си гей троски забарили в ревізію до мене, бо тот титинь, 
шо я виніс, то вже сми розпродав, а за другим ни ходив. Але прошу 
у хату, будете шукати, але г...но найдете, ласкавий пане, а ни титинь. 

Левізор такий сердитий, шо аж таки ни тріскає, але шо зроби, нї¬ 

чьо ни меж найти тай пропало. Шукає левізорь, шандарь, тай я пома¬ 
гаю ніби оце чістома, изкризь, наскризь, але титиню нима. Повів Фо- 
чєрь шандара тай левізора у толоку; справєє попид дїнницї, у смерече 
тай все в одно каже: Дивіт ци добре, мозе де онтам сховано, — а то 

<иїчьо туда нима, а вни зазерают, єк дурнї изкріс, а то нїчьо ни видко, 
а Фочєр смієт ци, єк кінь з них. 

А я гадаю: Найко я си подивю отут в хлїв, що тут є? Вхожу у 
хлїв, глип суда, глин туда, а швара титиню стої у куті' на вемни. А 
най те холера зиткне, богдай ти впало чюдо на голов твою дурну, оту 
довбню, чього оту напасть пусту отут держиш? — гадаю собі: Таже 

-єк оти бєшєсти тут си внесут тай це біда зараз готова, паде у нишестє 
велике! Знаю, шо тут вараз увийдут, а нима де сховати. Хапнув я 
борше, зверг сардак, тай кожух из себе, а ремінь розперезав; швару на 
голе тіло пид ремінь, принерезав, убрав си, обшінкав си, ніхто и ни 
тої гадки на мене. Вибіх я з того хлївця тай си дивю, де уни, аж идут 
од хатї тай просто у хлїв, а Фочєр почьорнїв лиш, єк головня зо страхє, 
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тай нїчьо ни каже; затетерів бк штуб тай стої. Левізор шукав у хлївци, 
но таки так, шо го нима. Ни найшьов нїчьо, увийшов у хату, а Фочерь 
знов повеселів, тай гайда у хату бандики з левізори гнути. 

Левізор видпочів трохв, тай смутний йдучі вже гет з хати: Ни 
тїш си так дуже, Дмитруню, бо ми тепер нїчьо у вас ни найшли, але 
може чій Бог даст, шо колис ми вид вас пояесим шв вкіс бисаги титиню!. 
— А Фочер на то каже: Ни дай Боже, вже ви ни диждете чій того. 
Періш вас до гробу, пане, понесут, ек ви вид мене бисаги з титинем! 

6 у мене бисаги вид титиню. О єк пожовкли, пане. Тай справве ти би¬ 
саги. Левізор аж собі губи кусав, але нима шо робити. Тай ми пишли^ 
з чім прийшли. 

Бидийшли ми добрий кавалок, а я кажу : Я вас прошу вибачетн;. 

панове, бо я си мушу лишити тут троїв „за дїлї сва. — Лишвйте си,- 
ми зачекаємо, кажут уни минї. 

Я ек си лишив, то лиш раз шмагнув до Фочеря. Набігаю до него,, 

а вин назадь хати стої. Я си нараз розперезав, а швара титиню лиш 
льон на земвю, а я сам далі в ноги, бо нима коли. 

Прихожу ид левізорем тай йду далі, але вни нїчьо, анї тої гадки 
ва мене. 

Ни кажут вни вже минї ничьо, куда йдемо ми, лиш вижу, шо идут 
дес пид кремениду, бо йдемо туда. 

Нараз перелізли ми з плаю у толоку тай просто до Насташюка* 
Нараз левізор у мене запитав си: Ци тут сиди Лесь Зел...? — А я 
ни мав шо вже казати, бо вижу, шо левізор знає, кажу: Тут. 

Нараз повернули нипадїйео ми до Зел... Олекси. Леся ни було, 

лиш була Лесиха сама дома. Левізор крикнув отворети клїть. А левізор 
чім си \ ніс у клїть, тим борше ув вкус шкорубарню-бербеницу, а там- 
повно титиню набито. Добру мав поправку злодій, най го чюдо найде. 
Виклали тот титинь у бисаги, а то, брате, бисаги ек тєчіри, аж ми 
серце си кроїло І Лесиха так приказує, єк за мерцем, — най си пречв 
каже. Кажу вам, шо бп того Бог сїгий ієжко побив, та скарав, котрий 
зробив ту поправку. Забив бих отак у него ниж, єк у свиню. Забрали 
ми то все тай гайта далі* у дорогу. Левізор таки у нипки скаче, но таки 
го хороба находи, ни входит ци у шкіру, такий рад. 

Принесли ми тот титипь до склепу, зважили там уни собі то, за¬ 
писали, тай пислали до канцелярні громадскої одним чьоловіком, а м* 
шли далі у ревізію до старого титинаря Кітлвря. Приходимо до Кітлєря, 
та лише до дверий ити в хату, а стара Кітлериха ид нам до зистріту на 
двир. Левізор крикнув на мене: Ловіт єї. — Я кажу: Та ловім оба! Ми 
штрикли ва нев, а вна оден скруток титиню запхала в п...ду, а решта 
лид попрушку; але єк уздріла, шо ми гезде, а вна причекла, тай нарай 
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я 8п...дїла й висєла си. А шапдар скричев: Най цу шляк трафи, ходїх 
гет. — Ми пишли, а та далі 8 титянем; ми зробили ревізію у хатї, але 
нїчьо яи найшли. 

Лиш Насташюк сиротиско мав великі клопоти тай мусів ва пустий 
бурвн пара сот левив заплатити. 

Левізоре си вабрали, а я си екос раз дивю, а Фочер лиш приноси 
иинї пив швари титиню в дарунку. 

Зап. у Жабю, Косів. пов. 1913 р. Петро Шекирик-Доників. 

71. Присяжні і ревізори. 

Мама небішка казали, шьо прийшли левізори до віта тай кажут: 
Пане віте, ми прийшли на рівізию до села, просино з нами іти. — І 
яіт і присбжиі трісут си, шьо село піц ва ту ривізию не знав — де 
упадут, там найдут і дуже кари будут великі. Але гадают присвжні, вк 

левізоріу вмудрувати. Кажут они: Пане левізор, у сего Воввідки в 
страшно богато тютюну. — А Воввідка мешкав коло корчми, коло до¬ 
роги, то людим усьо видко. Прийшли левізори туда і так ва^звто шу¬ 
кали, шьо навіть коло віходу домашного, коло карбника, землю переко¬ 

нували. Отже люди в цілого села ішли до коршми тай виділи, шьо є ле¬ 
візори і кождий ґазда зараз попрєтау свій кітюн. 

Але левізори шукали тай шукали у Воввідки, а далі пішли гет, бо, 
.каже, люди нас виділи з цілого села, то у нікого вже не найдемо. То 
.такого сьміху було, шьо згадували ту ревізію кілька рів. 

Зап. в Карлові, Снят. пов. 1913 р. від Петра Кузика Ант. Онищук. 

72. Підкиданий тютюн. 

Бувало жінтя через день переховує чоловікови люльку, бо ніби 
жінтю ни гаразд ревідувати. У вечірь так дес коло 10—11 години 
уже усьо легав спати, уже гадав собі ґазда, шо левізори не.прийдут, 
тай по вечері уже мав лїгати тай каже: Дай ко сюди, жінтьо, люльки, 
най вакуру. — І лишень закурит, не устигне кілька раз пакнути, а ле- 

вівор дурькав у вікно. Но зараз увійдут, шукают тай вараз левізор або 
нрисежний у хоромах, або шпурйт на під скрутец—два тай готово: уже 
плати контрабанд. 

Запис, в Карлові, Снят. пов. 1913 р. від Николая Калитчука Ант. 
Онищук. 

73. Камінь у тютюнї. 

Я як буу ше кавалером, том возиу нераз тих фінансіу на ревівию. 

Раз приїхали ми — то у зимі було — і в слід до оденка, а коло оденка 
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драбина. Шо то б? Пішли они, розкидали оденок і найшли так ва піу 
міха тїтюву, але дуже файяого. 

Гадаю собі: Як би то собі троха узети? Але біда, шо будут ше 
раз важити. Але я узву, а там поклау камінь. Прийшло сї, переважуют, 

важит більше... Диве сї они, а то камінь: Шо за ґітько вго тут встромив?! 

Зап. в Снятинї 1913 р. від Григорка Костинюка Ант. Онищук. 

74. Безкарність за тютюн. 

Нераз прийдут левізори тай питают: 6 тютюн? — Каже чоловік: 
Шукайте собі! 6к найдете, то буде ваш. — Они шукают, аж сорочки 
на них змокріют — нема. Потому просвт ґазду, аби сказау, де він має 
тот тютюн, шьо они хоте видїти ту штуку. Но, тогди ґазда їм показує 
тай они уже за то, шьо радї видїти, де він еховау, шьо они не могли 
найти, то за то не кажут уже нїчо. 

Зан. в Кардові, Снят. пов. 1913 р. від Николая Калитчука Ант. 
Онищук. 

75. Хто мастить, той їде. 

Бувало вбирає си ґазда у поле орати, досьвіта ніхто би си не 
сподївау, шьо їх чорт може наднести (левізорів) тай сховає собі дес у 
віз троха тютюну тай їде. Але на дорозі' надбігнут левізори тай пере- 
шукают і єк найдут тай ведут до коршми. Ґазда просит си, шьо ии має 
при собі, а арендарь каже: От дай, каже, панови кілька левіу тай буде 
добре; а то і день піде марне, тай клопіт готовий. Тай муеїу вичити, 
а дати. 

Зап. в Карлові, Снят. пов. 1913 р. від Николая Калитчука Ант. 
Онищук. 

76. Передсвяточні ревізії. 

Дауно шьо левізори найшли на людих, то усьо було їх окрім 
пенсії, шьо побирали з каси. Тому они рабували дуже людий — та під¬ 
кидали навіть сани тютюн, аби мали дохід. Найбільше они набігали село 
перед польскими сьвєтами, бо їм треба було гроший на балі, на гуляне. 
Як у кого найшли тютюн, то зараз вели его до коршми до арендаря; 
до висших властий не вели нікого, бо хоть ґазда не мау гроший, то 
арендарь повичиу ему. То не лиш левізори мали з того дохід, але і 
Жиди, бо зараз єк прийшли, то треба було левізорів напоїти, а єк по- 

вичив ґазда у Жида гроші, то мусіу дати лихву. 

Зан. в Карлові, Снят. пов. 1913 р. від Николая Калитчука Ант. 
Онищук. 
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77. Замість тютюну сировиця. 

Прийшов фінанс до села тай зачев шукати тютюну таб сировицї. 
В одного ґазди найшов він в коморі бочку з сировицев, в котрій мокла 
шкіра на ностоли. Фінанс каже до поліцая: Куш ай — чи сіль се, чи 
що? — Поліцай був добрий з тим ґаздов тай каже: А деж би я пив се, 
шо ґазди насцели; кушійте ви, паничу!... Фінанс збридив сї тай пішов 
не кушіючи. 

Запис, у Тростянци, Снятин. пов. 1910 р. від Василя Павлюва. 
Ол. Іванчук. 
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сіез Міііеіаііегз, уоп V. 8 би гаї 1—28; 3. ^оуііаіізтиз ипсі зеіпе ІггіЬйтег, уоп 
Вг. О. б. 1—20; 4. Веііга^е гиг Кеппіпізз сіез Ваиез сіез Вагткапаїз уоп Нігисіо 
тесіісіпаїіз (тії ІИизІгаІіоп), уоп і. ВакоуЗкуі 1—6; 5. Мізсеїіапеа 1—12; 6. 
УРіззепзсЬаШісЬе СЬгопік: ^ие ІІпІегзисЬип^еп йЬег сііе Уегіаззип^ сіез Сгозз- 
Рйгзі. ЬіІІЬаиеп, уоп М. Нгивеузкуі 1—12; 8. ВіЬІіо^гарЬіе 1—60; 7. ВегісЬІ йЬег 
біе Веубепко-СезеІІзсЬаЙ 1—2. 

ІпНаІі Лев X ВапЛева 1. Веііга^е гиг СезсЬісЬіе сіег УегЬаІІпіззе Каізег 
НисІоІГз II ипсі сіез Рарзіез Сіетепз VIII тії сіеп Козакеп іт І. 1593 ипсі 1594, тії- 
$еіЬ уоп Е. Вагуійзку^ з. 1—34; 2. Уагіаат ипсі ІоазарЬ, уоп Ог. І. Ггапко 
(Гогізеїгип^) 29—80; 3. КігсЬепге^ізіег уоп 8атЬог, Веііга^е гиг СезсЬісЬіе сіег Соп* 
іеззіопзуегЬаІіпіззе, тіІ^еІЬ. уоп М. НгивеуЗку^ 1—8; 4. Мізсеїіапеа 1—14; 
5. ІУіззепзсЬаШісЬе СЬгопік: ІІеЬегзісЬІ сіег ХеіІзсЬгіГіеп Гйг сіаз 1. 1895 1—12; б, 
ВіЬІіо^гарЬіе 1—60; 6. ВегісЬІ йЬег біе 8еусепко-Сезе11зсЬаГІ 1—12. 

ІпІіаІІ Лез XI ВапЛева 1. Егзіе УегЬаппип^ сіез Т. §еубепко (1847—50), 
кгіІізсЬ-Ьіо£гарЬізсЬе Вкігге уоп О. Копубкуі 8. 1—62; 2. Еіпі^е Асіепзійске гиг 
СезсЬісЬіе сіез КЦєуєг СеЬіеІез, тіі^еІЬ. уоп М. Нгизеу^куз 1—18; 3. Веііга^е 
гиг рЬузікаїізсЬеп Тегтіпоіо^іе, І ТЬеіІ: МесЬапік, гизаттеп^езіеііі уоп \У. Ье- 
уускуі 1—12; 4. Мізсеїіапеа 1—18; 5. \Уізз. СЬгопік: йг. В. Г.Каіпсіїз ІІпіегзи* 
сЬип^еп аиГ сіет СеЬіеіе сіег гиІЬепізсЬеп ЕіЬпо^гарЬіе. ІІеЬегзісЬІ уоп М. Ког- 
сіиЬа 1—10; 6. ВіЬІіо^гарЬіе 1—66; 7. ВегісЬІ йЬег сііе 8е\убепко-Се8е11зсЬаГІ 1—5. 

ІпЬаІІ Лев XII Ваги Лева 1. РоїіІізсЬе Егеі^піззе іп Саіігіеп іт 1. 1340 
пасЬ бет Тобе Воіезіаиз-Сеог^ без II, ІІпіегзисЬип^ уоп Ет. Тегіеску] 1—26; 
2. ВезсЬгеіЬип^ бег Виг£ уоп ЬетЬегд іт 1495, тіерзіЬ. уоп М. Нгивеуйкуі 
1—12; 3. Бгеі ЬоЬ^ебісЬІе аиз бет ХУІ ІаЬгЬ., тіІ^еІЬ. уоп Бг. С. 81ибуйзкуі 
1—32; 4. ІІкгаіпізсЬе Козакеп аиГ бет Капаї уоп Ьабо^а, уоп Е. Вабакоуа 
1—20; 5. Мізсеїіапеа 1—20; 6. ІУізз. СЬгопік: ІІеЬегзісЬІ бег ХеіізсЬгіГіеп Гйг баз 
Д. 1895 (Рогіз.) 1—26; 7. ВіЬІіо^гарЬіе 1—54; 8. ВегісЬІ йЬег біе Веусепко-СезеІЬ 
всЬаЙ 1—6. 



ІпНаІІ СІев XIII ВапЛев* 1.чЕгзІег зІауізсЬег 81ааІ, ЬізІопзсЬе ІІпіегзи 
сЬип# уоп М. КогбиЬа 1—20; 2. Т. Веусепко’з 2\уеіІе УегЬаппип^ (1850—1857), 
кгіІІ5сЬ-Ьіо£гарЬізеЬе Вкігге уоп А. Копуйкуі 1—76; 3. Еіп Раїї уоп Уезапіа 
теїапсЬоІіса, уоп Бг. О. б. 1—12; 4. Мізсеїіапеа — уоп М. НгизеуЗкз^ 1—10; 
5. \¥іззепзсЬаШісЬе СЬгопік: ІІеЬегзісЬІ (іег 2еіІзсЬгіГІеп Гйг баз Л. 1895 (РогІ8ЄІ2ип§) 
1—24; 6. ВіЬИо^гарЬіе 1—50; 7. ВегісЬі йЬег сііе 8еусепко-6езе1І8сЬаГІ 1—2. 

ІпНаІІ Лев XIV ВапЛез. 1. ІІкгаіпізсЬе Козакеп іп \Уеізз-Низз1ап(1 іп 
беп Л. 1654—1656, уоп Ет. Тегіескуі 1—30; 2. Веііга^е гиг 0езсЬісЬІе,бег 2еіІ 
<1ез В. СЬгпеїпускуз, тіІ^еІЬ. уоп 8. Тошавіу^куі, І 1-14; 3. Тагаз Веусепко 
іп РеІегзЬиг^ (1858—1859), уоп А. Копубкуі 1- 42; 4. Мізсеїіапеа: Еіпще £еіз11ісЬе 
СебісЬіе аиз Оаіігіеп, тіІ^еІЬ. уоп М. Нгивеузкуі 1—16; 6. \Уізз. СЬгопік; 
ІІеЬегзісЬІ бег 2еіІзсЬгіГІеп Гйг баз Л. 1895 (8сЬ1изз) 1—40; 6. ВіЬІіо^гарЬіе і—54; 
7. ВегісЬі йЬег біе 8еубепко-везе11зсЬаП 1—4 

ІпНаІІ Лев XV ВапЛев« 1. Зашиеі Кизелгіб, ІетЬег^ег КаїЬзЬегг ипб зеіп 
^ІігЬисЬ, уоп 8. Тотазіузкуі 8. 1—24; 2. ЬіебегЬисЬ аиз бет АпГап^е без 
XVIII ЛаЬгЬ., Ьегаиз£. уоп М. Нгизеузкуі 1—48; 3. Т. Веусепко’з Іеігіе Веізе 
іп біе ІІкгаіпе (іт <Ь 1859), уоп А. Копуйку^; 1—35; 4. ї Р. Киїіз 1—1; 5. Мізсеї¬ 
іапеа 1—8; 6. \УіззепзсЬаШісЬе СЬгопік: АгсЬаоІо^ізсЬег Соп^гезз іпВі^а іт ЛЛ896, 
уоп N. Кпіаіеуіб, 1—8; 7. ВіЬ1іо£гарЬіе 1 — 60; 8. ВегісЬі йЬег біе Веубепко- 
безеІІзсЬаГІ 1—8. 

ІпНаІІ Лев XVI ВапЛеВв 1. Неі’тап ВоЬбапко, кгіІізсЬ-ЬізІогізсЬе Ііпіег- 
яисЬипд уоп М. Н г и з е у з к у} 8. 1—18; 2. Ье^епбеп без СЬіІагег-Собех, аиз бет 
АлГап^е без XVIII ЛаЬгЬ., тіІ^еІЬ. уоп V. Н п а І і и к 1—38; 3. Т. Веубепко’з Іеігіе 
ІеЬепзіаЬге, кгШзсЬ-Ьіо^гарЬізсЬе 8кігге уоп А. КопуЗку} 1—70; 4 Мізсеїіапеа 
І—6; 5. \УІ55епзсЬаШісЬе СЬгопік: ІІеЬегзісЬІ бег 2еіІзсЬгШеп Гйг. баз Л. 1896. 
і ІІкгаіпізсЬ-гиззізсЬе (гиІЬепізсЬе) 2еіІзсЬгіЙ;еп 1—14; 6. ВіЬІіо^гарЬіе 1—48. 

ІпПаІі йеа XVII ВапЛев. 1. РоіпізсЬ-козакізсЬег Кгіе£ іт Л. 1625, 
ПізІогізсЬе ІІпІегзисЬип^ уоп В. Вибпубкуі 8. 1—42; 2. ЬіебегЬисЬ аиз бет 
АїЛап^е без XVIII ЛЬгЬ., Ьегаиз^. уоп М. Нгизеуйкуз (ЗсЬІизз) 49—98; 3. Уег- 
зисЬ еіпег СЬгопоІо^іе бег АУегке без Т. 8еубепко, уоп А. Копу^куі, II ТЬеіІ 
1—22; 4. Мізсеїіапеа 1—6; 5. \\тІ8зепзсЬаШісЬе СЬгопік: ІІеЬегзісЬІ бег 2еіІзсЬгіЛеп 
Йіг баз Л. 1896 — 2еіІзсЬгіЇЇеп Ьегаиз^е^еЬеп іп бег ІІкгаіпе 1—16; 6 ВіЬПо^гарЬіе 
1—54; 7. ВегісЬі йЬег біе ТЬаІі^кеіІ бег ОезеІІзсЬаГІ (РеЬгиаг — Аргії) 1—4. 

ІпНаІІ Лев XVIII ВапЛеЗа 1. Уагіааш ипб ІоазарЬ, еіп аІІсЬгізИісЬег 
деізіІісЬег Вошап ипб зеіпе ІіІегагізсЬе СезсЬісЬІе, уоп Бг. і. Ргапко (Рогізеїгип^) 
8. 81—134; 2. ЕіпГаїї бег Козакеп іп Обакоу іт Л. 1545, тіі^еІЬеіІІ уоп Е. Ваг- 
уіпбкуз 1—32; 3. Еіп Рго^есі гиг НеЬип£ без Напбеїз іп бег ІІкгаіпе аиз бет 
Л. 1784, тіІ^еІЬеіІІ уоп N. К п і а ї е у і б 1—8; 4. Мізсеїіапеа, уоп Б г. А 1. М а г- 
кеуіс 1—6; 5. \Уіззеп8сЬаШісЬе СЬгопік: ^ие ІІпІегзисЬип^еп аиГ бет ОеЬіеІе 
бег аІІгиІЬепізсЬеп ОезсЬісЬіе, уоп М. Нгизеуйкуі 1—24; 6. ВіЬИодгарЬіе 
1—67; 7. ВегісЬі ІіЬег біе ТЬ&Іі^кеіІ бег ОезеІІзсЬаГІ 1—1, 

ІпНаІІ Лев XIX ВапЛеВш 1. Віеиеггесеззе іп Роїеп \уаЬгепб бег Ке^іе- 
гип£ Казішіг без Ла^еііопеп, уоп 8. Т о т а з і у£ к у} 8. 1—70; 2. ВезсЬгеіЬип^еп 
бег Ботапеп уоп Регетузі, тіІ^еіЬеіІІ уоп М. Нгизеуйку] 1—24; 3. Мізсеїіапеа 
1—14; 4. \УІ85епзсЬаШісЬе СЬгопік: ІІеЬегзісЬІ бег 2еіІзсЬгі&еп Гиг баз Л. 1896 — 
2еіІзсЬгійеп Ьегаиз£Є£еЬеп іп бег ІІкгаіпе (8сЬ1изз) 1—32; 5. ВіЬ1іо£гарЬіе 1—51 ; 
6. ВегісЬі йЬег біе ТЬаІі^кеіІ бег ОезеІІзсЬаГІ (Маі — Аи^изі) 1—3. 

ІпНаІІ Лев XX ЗапЛевш 1. ОаІісізсЬе Воіагеп іт XII ипб ХШ ЛагЬ., 
уоп М. Нгизеу^куі 8. 1—20; 2. Уагіаат ипб ЛоазарЬ, еіп аІІсЬгізИісЬег ^еізіїі- 
сЬег Вотап ипб зеіпе ІіІегагізсЬе ОезсЬісЬіе, уоп Бг.І. Ргапко (ЗсЬІизз) 135—202; 
3. ЕіпІ£е СебісЬІе без Іуап N6^86^66, тіІ^еІЬеіІІ уоп А. Ьоіоскуі 1—10; 4. 
Мізсеїіапеа 1—6; 5. ^УіззепзсЬаШісЬе СЬгопік: ІІеЬегзісЬІ бег 2еіІзсЬгіґІеп Гйг баз 
Л. 1896 (ВсЬІизз) і—40; 6. ВіЬІіо^гарЬіе 1—48; 7. Вебасііопеїіе N0112 1—2. 

ІпНаІІ Лев XXI ВапЛева І. Біе Апіеп, еіп Рга^тепі гиг гиІЬепізсЬеп 
СезсЬісЬіе, уоп М. Нгивеу^куі 8. 1—16} 2. Біе зосіаіе Ьа^е бег \УЄІ11ісЬеп 
СеізІІісЬкеіІ іп бег ІІкгаіпе ипб іп Пиззіапб іт XVIII ІаЬгЬ., уоп А. Ьоіобку} 
1—46; 3. Егпіе іп Озі-Саіігіеп ипб іп бег Вико\уіпа аиГ Сгипб без ЛаЬгЬисЬез 
без к. к. АскегЬаитіпізІегіитз Гйг баз Л. 1896 и. 1897, баг^езІеНІ уоп V. В и б 2 у- 
поу^куі (іт АпЬап£) 1—36; 4 Мізсеїіапеа І—12; 5. \УІ8зепзсЬаШісЬе СЬгопік: 
ІІеЬегзісЬІ бег 2еіІзсЬгіГІеп Гйг баз Л. 1897 1—10; 6. ВіЬ1іо$гарЬіе 1—64, ?. ВегісЬі 
йЬег біе ТЬаІі^кеіІ бег ОезеІІзсЬаГІ Іт Л. 1897 1—20. 



Іпііаіі сіев ХХЗІ Вапііеві і. Еіп уег£ез8епег шІЬепіясЬег СпотепбісЬІег 
(іез XVII ІагЬ., уоп Б г. І. Ргапко 8. 1—16; 2. Веіігй^е гиг СезсЬісЬІе <Іег Коза- 
кеп, уоп М. Нгийеуйку; 1—14; 3. ВиІЬепізсЬе Апзіеб1ип£еп іт Котіїаіе Ваб- 
Вобгод (Заб-Бп^ат), уоп V. Нпаїіик 1—58; 4. Мізсеїіапеа 1—10; б. ІУіззеп- 
зсЬаШісЬе СЬгопік: ОЬегзісЬІ сіег \УІззепзсЬаШісЬеп Іліегаїиг аиі (іет СеЬіеІе роїі- 
ІізсЬег, Киїіиг-, Іліегаїиг- ипб КипзфезсЬісЬІе іт 1. 1897, уоп Б г. М. К о г б и Ь а 
1—42; 6. ВіЬ1іо£гарЬіе 1—64; 7. ВегісЬіе йЬег <ііе ТЬаІі^кеіІ бег СезеІІзсЬаЛ 1—3. 

ІпНаІк (ІЄ8 XXIII и. XXIV ВапЛев. 1. СЬтеїпубкуз ипсі зеіп Аи&іапб, 
ЬізІогізеЬе Зкігге уоп Місіїаеі Нгивеубкуі 8. 1—30; 2. Біе Уо1кзЬеууе£ип£еп 
іп Саіігіеп іт І. 1648, уоп ЗІерЬап Тотабіуйку; 1—138; 3. СЬтеІпускуз’з 
АиМапб іп <Іеп БісЬіип^еп <Іег 2е%епоззеп, уоп Бг. Іуап Ргапко 1—114; 
4. Еіп Рогігйі СЬтеїпубкуі’з пасЬ еіпег ііаі. Огауйге уот 1. 1683. б. Мізсеїіапеа 
1—20; 6. \УіззепзсЬаШісЬе СЬгопік: Иеие Оиеііе гиг СезсЬісЬІе (іез Аиїзіапбез 
СЬтеїпубкуз’з (81. ТетЬегзкі’з Аппаїез 1647—1656), уоп 8іерЬап Нибпубку* 
1—2-2; 7. ВіЬ1іо£гарЬіе 1—16; 8. Аиз бег СезеІІзсЬаЙ: 1) Біе ТЬШл^кеіІ (іег СезеІЬ 
ясЬаЙ (РеЬгиаг—Аргії 1898), 2) Кеие Зіаіиіеп (іег СезеІІзсЬаП 1—12. 

ІпІіаІк Лев ХХУ ВапЛев. 1. 8і1Ьегїипб уоп Моіоііу (Озі-Саіігіеп), еіпе 
агсЬйоІо^ізсЬе Ііоііг уоп М. Нгивеубку] 8. 1—6; 2. Веіігй^е гиг СезсЬісЬІе бег 
ВегіеЬип^еп гшзсіїеп Реіег Богозепко ипб Роїеп іп (іеп 1. 1670—72, уоп О. С е І е- 
▼ у б 1—26; 3. Бег 1 ипсі 2 КоуетЬег 1848 іп ЬетЬегд (еіп оійсіеііег ВегісЬІ), тіІ£еІЬ. 
уоп I. Ьеуубкуі 1—43; 4 «ІиЬіІаит (іег икгаіпізсЬ-гиззізсЬеп Іліегаїиг 1—1; 
б. Мізсеїіапеа 1—12; 6 ІУіззепзсЬаШісЬе СЬгопік: ОЬегзісЬІ бег 2еіІзсЬгШеп Ви¬ 
бав ІаЬг 1897 : а) Іп (іег Бкгаіпе Ьегаиз^е^еЬепе 2еіІзсЬгіІіеп; Ь) ОЬегзісЬІ (іег \уіззеп- 
зсЬаШісЬеп Іліегаїиг аиі (іет СеЬіеІе роІііізсЬег, Киїіиг-, Іліегаїиг- ипб Кипзі^е- 
зсЬісЬІе іт 1897, уоп Бг. М КогбиЬа (ЗсЬІизз) 1—80: 7. ВіЬІіо^гарЬіе 1—54.* 
8. ВегісЬІ йЬег (ііе ТЬаІі^кеіІ (іег СезеІІзсЬаЙ (Маі—Аи^изі 1898) 1—4 

ІпНаІі Лев XXVI ВапЛеа* 1. коїізагеузку’з ІУегке ні Оаіігіеп, уоп Бг 
I. Ргапко 8. 1—14; 2. „Нагіе 2еііепа, Веііга^е гиг СезсЬісЬІе Саіігіепз іп (іеп 
4 1846—61, тіі&еіЬеіІІ уоп М. 2иЬгускуз 1—16; 3. Іпуепіагіеп бег Ботйпе 
Ваіпо (Когб-Уоіупіеп) аиз беп 4 1500—1512, тіі^еіЬеіІІ уоп М. Нгивеуйкуі 
1—40; 4. Мізсеїіапеа 1—16; 5. \УіззепзсЬаШісЬе СЬгопік: ОЬегзісЬІ (іег 2еіІзсЬгіГІеп 
Йіг баз ІаЬг 1896 (ЗсЬІизз) 1—32; 6. ВіЬ1іо£гарЬіе 1 — 60; 7. ІиЬіІйитзІеіег бег 
^іебег^еЬигІ бег икгаіпізсЬ-гиззізсЬеп Іліегаїиг, уоп О. М а к о у е ^ 1 -14. 

ІпІіаІі СІев XXVII ВапЛев. 1. Еіп ^аІігізсЬег „Зоїбаі бег 2аиЬегега, 
тіІ^еІЬ. уоп Бг. Іуап Ргапко 8. 1—22; 2. Веіігй^е 2иг Кеппіпізз бег гиіЬепі- 
зсЬеп Біаіесіе іп Бп^агп, тіі^еІЬ. уоп Іуап УегсЬгаійку] (Рогізеігип^ ГоІ£І) 
1—68; 3. Мізсеїіапеа 1—18; 4. АУіззепзсЬаШісЬе СЬгопік. БеЬегзіеЬі бег 2еіІзсЬгіІ- 
іеп Гиг баз ДаЬг 1898 1—12; 5. ВіЬИо^гарЬіе 1—52; 6. ^ЬгезЬегісЬІе бег Сезеїі- 
зсЬаВ Віг баз ІаЬг 1898 1—22. 

ІпВіаІі сіев XXVIII 1. Біе Козакеп іт Реібги^е уоп 8то1епзк 
іп б. «1. 1633—4, уоп 01е£ Сеіеууб 8. 1—72; 2. Веіігй^е гиг Кеппіпізз бег ги- 
ІЬепізсЬеп Біаіесіе іп Бп^агп, уоп Іуап УегсЬгаїйкуі (Рогізеїгип^) 69—94; 
3. Мізсеїіапеа: Еіпі^е Асіепзійске гиг СезсЬісЬІе бег гиІЬепізсЬеп Апзіебеїип^ 
Іепзеііз без Ви^, тіІ^еІЬ. уоп М, Нгизеузкуз 1—10; 4 \УіззепзсЬаШісЬе СЬгопік: 
ОЬегзісЬІ бег \уіззепзсЬаШісЬеп Ьііегаїиг аиі бет СгеЬіеІе бег роІііізсЬег, Киїіиг-, 
Ьііегаїиг- ипб КипзІ^езсЬісЬІе іт й. 1898, уоп Бг. М. КогбиЬа 1—36; 6. ВіЬІіо- 
£;гарЬіе 1—45; 6. ВегісЬіе йЬег біе ТЬаіі^кеіІ бег СезеІІзсЬаП 1—4 

ІезНаІв^ііев ХХЗХ Ват£еві 1. Бкгаіпе пасЬ бет ІаЬге 1654, НізІогізсЬе 
8кІ22Є уоп Ь. С. (Рогізеїгип^ іоі^і) 8. 1—13; 2. Біе гиіЬепізсЬе 8ргасЬе аиі бет 
агсЬйоїодізсЬеп Соп^гезз іп Кдеу ипб бег АпІЬеіІ бег 8еусепко-(хезе11зсЬаЙ ап бет- 
зеІЬеп 1—1; 3. Веііга^е гиг Кеппіпізз бег гиІЬепізсЬеп Віаіееіе іп Бп^агп уоп 
Іуап УегсЬгаІйкуз (Рогізеїгип^) 95—200; 4. Мізсеїіапеа 1—5; 5. АУіззеп- 
зсЬаШісЬе СЬгопік: ОЬегзісЬІ бег угіззепзсЬаШісЬеп Ьііегаїиг аиі бет СеЬіеІе бег 
роїіІізсЬеп, Киїіиг-, Ьііегаіиг- ипб КипзІ^езсЬісЬІе іт і. 1898, уоп Бг. М. Ког¬ 
биЬа — III. Міііеіаііег 1—31; 6. ВіЬІіо^гарЬіе 1—44. 

ІпНаіі сіев XXX Вапсіева 1. Бкгаіпе пасЬ бет ^аЬ^е 1654, НізІогізсЬе 
Зкігге уоп Ь. б. (ЗсЬІизз) 8. 14—67; 2. Веііга^е гиг Кеппіпізз бег гиІЬепізсЬеп 
Біаіесіе іп Йп^агп, тіі^еІЬ. уоп Іуап УегсЬгаІйкуз (ЗсЬІизз) 201—276, 
3. 2иг СезсЬісЬІе без „гиІЬепізсЬеп Ві1из“ іп Роїеп, ВгіеІ ап біе Вебасііоп уоп Бг. 

Апіоп РгосЬазка тії Ветегкип^еп уоп МісЬаеІ Нгивеузкуі 1—8; 
4 Мізсеїіапеа: УегзисЬ еіпег ВіЬІіодгарЬіе без Сге^ог 8коуогоба, уоп Ь С. 1—4; 
б. У^іззепзсЬаШісЬе СЬгопік: ОЬегзісЬІ бег геіІзсЬгіГІеп Гиг баз ІаЬг 1898: Іп бег 
Цкгаіпе Ьегаизде^еЬепе 2еіІзсЬгійеп 1—24; 6. ВіЬІіо^гарЬіе 1—38; 7. ВегісЬІ йЬег біе 
ТЬйІі^кеіІ бег 8еусепко-Сезе11зсЬаГІ бег \УіззепзсЬаГІеп (РеЬгиаг—Аргії 1899), 1—4 



XXXI—XXX3) Запсіе епІЬаІІеп сііе ґйг беп Кцєуєт агсЬй0І0£ІзсЬеп Соп- 
&гезз Ьезіігптіеп, аЬег шГоІ£е <іез УегЬоіз сіег икгаіпізсЬеп ЗргасЬе пісЬІ уог^е- 
ЬгасЬІеп НеГегаІе. — І. НаІПе: АгсЬаоІо^іе, ОезсЬісЬіе, Еііто^гарЬіе. І. Уог\уогі 
(беиІзсЬ ипб икгаіпізсЬ) 7—10, 27—30; ІпЬаіІзап^аЬеп аііег ап^етеібеїеп КеГе- 
гаїе аиз сієш беЬіеІе сіег АгсЬаоІо^іе, СгезсЬісЬіе ипсі ЕіЬпо^гарЬіе (беиІзсЬ) 
11—26; II. Біе іт Аизги^ тіІ^еІЬеіІІеп НеГегаІе ипсі Соттипікаїе (икгаіпізсЬ) 
и. А.: СаЬ ез ипіег сіеи гиіЬепізсЬеп Уоікззіаттеп еіпеп Уоікззіатт сіег 
СЬогуаіеп V уоп М. Нгизеуйкуі- Огпатепіік сіег Озіегегіег іп сієш ОаІігізсЬ- 
УоІЬупіеп, уоп Бг. М. КогбиЬа. НІ. Віє іп ехіепзо тіІ^еІЬеіІеп НеГегаІе: 
Баз СгйЬегГеІб іп бесЬу (Вег. Вгосіу), агсЬаоІо^ізсЬе ІМегзисЬип^ уоп М. Ят¬ 
ів еу£к у ^ 1—22; 2уепуЬогосі Ьеі ЬетЬегд (Вег. ВіЬгка), ЬізІогізсЬ - агсЬйоіо^ізсЬе 
БпІегзисЬип^ уоп М. Н г и з е у 6 к у і, 1—28; Еіп Віеізіе^еі аиз Віирпусіа Ьеі 
ВатЬог, еіпе Иоііг уоп М. Нгизеуйкуз', 1—4; Восіаіе Сіаззеп ипсі роІіІізсЬеп 
Рагіеіеп іт ЕйгзІепІЬит Наїіб Ьіз гиг НаШе сіез ХїІІ ^ЬгЬ., уоп Бг. М. Ког¬ 
сіиЬа, 1—42; 2иг Ега#е йЬег сііе зіааізгесЬШсЬе 81е11ип£ сіег Кцеуег Ейгзіеп без 
XV 4аЬг., уоп М. Нгивеузкуі, 1—4; Біе кІеіпгиззізсЬеп Ьапбег сіег роїпізсЬеп 
Кгопе £Є£еп Епсіе сіез XV 4агЬ. ЕеіпсіїісЬе ЕіпГаїїе ипсі Ог^апізаііоп сіег Огепгуег- 
ІЬеіІі^ипд, уоп 8. В. и сі п у 6 к у з, 1—54; Веііга^е гиг (тезсЬісЬІе сіег КозакепаиГзІапбе 
уош 3. 1595—6, уоп М. Нгивеуйкуі, 1—ЗО; Біе икгаіпізсЬеп Козакеп іп сіеп 
ІаЬгеп 1625—1630, кгіІізсЬ-ЬізІогізсЬе БпІегзиеЬип^еп уоп 8. Ки^сіпускуі, 1—76; 
Біе ОЬегЬІеіЬзеї сіез игзргйп^ІісЬеп Сошшипізтиз Ьеі сіеп Воікеп (Оаіігіеп), уоп Бг. 
V. ОсЬгутоуус, 1—16; Бег зІоуакізсЬе КаиЬег Дапозік іп сіег Уоікзроезіе, уоп 
V. Нпаііик, 1-50; IV. ВегісЬІе иЬег сііе ТЬаіі^кеіІ сіег (тезеІІзсЬай (Маі— Аи^изі 
1899), 1—4; V, ІпЬаІІзуеггеЬЬпізз сіез VIII ^Ьг^ап^ез сіег МіІіЬеіІипегеп сіег §еус$епко- 
БезеІІзсЬаП (В. ХХУІІ-ХХХІІ), 1-9 

ІгзЬаІі сіез ХХХВІІ ВалсЗез. 1. Вгопгепе ЗсЬууєгіє аиз сі. Вег. Тигка 
(Сгаїігіеп) уоп М. Нгибеузкуз 8. 1—4; 2. *0Ьег сіеп Ассепі іп сіег икгаіпізсЬ- 
гиіЬепізсЬеп ЗргасЬе, ІІпІегзисЬипд уоп Бг. V. ^ОеЬгутоуус (ЕогІгеІгип£ 
ГоІ£І) 1—64 ; 3. Уагіапіеп ги еіпі^еп СесіісЬіеп 8еусепко*з, тіІ^еІЬеіІІ уоп А. 
Копузкуі (Еогігеїгип^ ГоІ£І) 1—16; 4. Мізсеїіапеа 1—6; 5. \УіззепзсЬаШісЬе 
СЬгопік : 1) БЬегзісЬІ бег \уІ8зепзсЬаШісЬег Ьііегаіиг аиГ бет СеЬіеІе сіег роїі- 
ІізсЬеп, Киїїиг-, Ьііегаіиг- ипсі КипзІ^езеЬісЬіе іт І. 1898, уоп Бг. М, КогбиЬа — 
Ш. Кеие 2еіІ; 2) ЇЇЬегзісЬІ сіег 2еізсЬпГіеп Гиг сіаз ІаЬг 1898 (ЗсЬІизз) 1—54; 
6. В:Ь1іо£гарЬіе 1—46; 7. ВегісЬІе йЬег сііе ТЬйІідкеіІ сіег БезеІІзеЬаГі (8ерІетЬег— 
БесетЬег 1899) 1—5. 

вп&іаіі Йез XXXIV Вапйев. 1. *Еіп Веіігая гиг СезсЬісЬіе бег БогГ- 
£ЄІз11ісЬкеіІ, аиз сіеп 8атЬогег Акіеп сіез XVI 4аЬг., уоп МісЬаеІ Нгизеузкуі 
8. 1—82; 2. Еіпі^е Веііга^е ги еіпег кгіІізсЬеп Аиз^аЬе сіє Сесіісіїїе Веуеепко’з, 
уоп Лиііап Нотапсик 1—32; 3. Мізсеїіапеа 1—14; 4. ІУіззепзсЬаШісЬе СЬгопік: 
БЬегзіоЬІ бег 2еіІзсЬгіГіеп Сиг сіаз ІаЬг 1899: іп икгаіпізсЬег ЗргасЬе Ьегаиз^еде- 
Ьепе 2еіІзсЬгіГіеп, уоп 8. Тоїпазіуйкуз 1—8; 5. ВіЬНо^гарЬіе 1—58. 

ХХХУ-ХХХУі Валсіе епіЬаІІеп сііе Гйг сіеп Кцєуєг АгсЬйоІо^еп - Соп- 
ртезз Ьсзііттіеп, аЬег іпіоі^е сіез УегЬоіз сіег икгаіпізсЬеп ЗргасЬе пісЬІ уог^е- 
іга^еп НеГегаІе. — II. НаШе : ЗргасЬкипсіе ипсі ЬііІегаІиг^езсЬісЬІе. І. УопуогГ 

(сіеиїзс її ипсі икгаіпізсЬ) 8. 5—6, 24—25; ІпЬаІІзап^аЬеп аііег ап^етеИеІеп НеГегаІе 
аиз бет СеЬіеІе сіег ЗргасЬкипсіе ипсі ЬіІІегаІиг^езсЬісЬіе (сіеиІзсЬ) 7—23; II. Біе 
іт Аизги" тіІ^еіЬеіНеп Веіегаіе ипсі Соттипікаїе, и А.: Біе Казаі-Уосаіе іп сіез 
зІауізсЬеи 8ргасЬеп. уоп А. Вагуіпйкуі, 3—5; Еіп Веііга^ гиг Кеппіпізз сіег 
Епісуіскеїип^ сіег УоікззргасЬе іп сіег Ьіііегаїиг бег ^аіігізеЬеп ВиІЬепеп, уоп ЕІ 
Кокогисіг, 7—8; Бег ІіІІегагЬізІогізсЬе ипсі ЬізІогізсЬе Ніпіег^гипсі сіез Ьіесіе, 
уош ІЬогз Неегезги^, уоп Бг. V. КосоуЗку,). 10—12; III. Біе іп ехіепзо тіі£е* 
ІЬеіІЬ'П НеГегаІе: БЬег сііе Мипсіагі сіег зо^епнппіеп Боіу, уоп і УегсЬгаїзку], 
1—128; Біе КиІЬепеп сіег Ерегіез-Бі5сезе ипсі іЬге Біаіекіе, уоп V. Нпаііик. 
1—70; Баз „Зіоуо йЬег сііе АиГегзІеЬип^ Ьагагзи, еіп аІІикгаіпізсЬез Роет аи. 
арокгурЬізсЬе ТЬетеп, уоп Бг. і. Егапко, 1—57; Еіп пеиег Веііга# ги сіеп 81исііеп 
йЬег Іуап Vу8епйк>^ уоп Бг. І. Егапко, 1—4; Баз арокгурЬе Еуап^еііигп Рзеисіо- 
МаШіаі йЬег сііе ОеЬшІ ипсі біе КіпбЬеіІ Магіа’з ипб зеіпе Вригеп іп сіег икгаіпі¬ 
зсЬеп Ьіііегаїиг, уоп Бг. і. Егапко, 1—32; \Уег \уаг бег Уегіаззег бег 'иіуіі§$т}аід 
(1599)? уоп Бг. С. Віибупзкуз, 1—20; ІакиЬ Оауаіоуіс (Оауаі), Уегіаззег ІгйЬезІег 
икгаіпізсЬег Іпіегтебіеп аиз бет І 1619, уоп М. Рауіук, 1—44. 

ІпНаКі сіез XXXVII ВапсЗез. 1. Біе ОЬггіпде без зо£. Кіієуєг Туриз Ье- 
шобегпеп Каиказіегп, уоп М. Нгизеу^куз* 8. 1—4; 2. *Баз КаграіЬогиІЬепізсЬе 
ЗсЬгіШЬиш іт XVII—XVIII ІаЬгЬ., уоп Бг. І. Егапко, 1—91; 3. Бег КЦєуєг 
АгсЬао10£еп-Соп£гезз, уоп N. Кп^’агеуус. 1—11; 4. Мізсеїіапеа 1—16; 5 \У’іззеп- 
ясЬаШісЬе СЬгопік: ОЬегзісЬІ бег \уіззепзсЬаШісЬеп Ьіііегаїиг аиГ бет СеЬіеІе бег 
роІіІізсЬеп, Киїїиг-, Ьіііегаїиг ипб КипзІ^езсЬісЬІе іт4.1899, уоп Бг. М. КогбиЬа, 
.1. АІІ^етеіпез, II. АІІегІЬит, 1—28; 6. ВіЬііо^гарЬіе 1—44. 



ІпЬаіі йез ХХХУВІІ @зп*іева 1. Бгеі Віеізіе^еі аиз Зег Бт^е^епс 
уоп НаЬс (тії АЬЬіІЗип^еп), уоп М. Нгизеубкуі, 8. І —4; 2. *Біе ВегіеЬип- 
#еп Зеь Неїтап Іуап УуЬоузкуі ги Роїеп іп Зеп ЛаЬгеп 1657 8, уоп Б. Когепеб, 
1—20; 3 *Баз КаграіЬогиіЬепізсЬе 8сЬгіГИЬит іт XVII—XVIII ЛаЬгЬ., уоп Б г. 
І. Ргапко, Веііа^еп, XII XXV (ЗсЬІизз) 91—162; 4. Мізсеїіапеа, 1—4; 5. АУіззеп- 
зсЬаШісЬе СЬгопік: 1) ОЬегзісЬІ Зег 2еіІзеЬгіГІеп Гйг сіаз І. 1899 — Біе іп 4ег 
ІІкгаіпе Ьегаиз^е^еЬепе 2еіІзсЬгіЙт, 1—25; 2) ОЬегзісЬІ (Зег \уіззепзсЬаШісЬеп 
Ьіііегаїиг аиГ Зет ОеЬіеІе Зег роїіІізсЬеп, КиІІиг-, Ілііегаїиг- ипЗ КипзІ^езсЬісЬів 
іт І. 1899, уоп Бг. М. КогЗиЬа: III. Міііеіаііег, 26 38; 6. ВіЬІіо^гарЬіе, 1—56; 
7. ІпЬа]|чуег2еіе}тІ55 Зез IX ІаЬг^ап^ез Зег МіІІЬеіІип^еп Зег Веусепко-ОезеІІзсЬаЛ 
(В. ХХХШ-XXXVIII), 1—12. 

ІпВіаЕИІ Йез XXXIX Вапйев. 1. 2ит АпЗепкеп ап АІехапЗег Копузкуі 
уоп М. Н г изеуйкуз, 8. 1 - 14; 2. ІІп^еЗгискІе СеЗісЬІе Зез Т. Веусепко, гпіі^е 
ІЬеіІІ уоп А. Копузкуі, 8. 1—8; 3. Уагіапіеп ги еіпі^еп СєЗісЬіеп Ьеубепко’я, 
тіі£є11іеі11 уоп А. Копуйкуі (ЗсЬІизз), 8. 1—22; 4. ОЬеїзісЬі Зез £е£еп*у&г%еп 
81апЗез Зег ЬізіогізсЬеп РогзсЬип^еп йЬег Зіе икгаіпізсЬе ІЛНегаІиг. Біе йііезіе Ре- 
гіоЗе. Еіпте РгоЬІете ипЗ БезіЗегаїа,уоп Бг. А1. Коїезза, 8, 1— 4.0; 5. БаІеіпізеЬе Іп- 
йпіііує аиГ іег, уоп і. К о р а є, 8 1—2; 6. Мізсеїіапеа 1—6; 7. ІУіззепзсЬаШісЬе 
СЬгопік : і) ОЬегзісЬІ Зег ууіззепзеЬаШісЬеп Ілііегаїиг аиі Зет ОеЬіеІе Зег роїіІізсЬеп, 
Киїіиг-, Біііегаїиг* ипЗ КипзіогезсЬісЬіе іт І. 1899, уоп Бг. М. КогЗиЬа: III. Міі- 
Іеіаііег (ЗсЬІизз), IV. ХТеие 2еіІ. 8. 1-56; 2) ОЬегзісЬІ Зег 2еіІзсЬгіГІеп Гиг Заз 
1899 (8сЬІизз), 8. 57—78; 8. ВіЬІіо^гарЬіе, 8. 1—32. 

ІпіЬаві «іе® XI- Ваггйев. Еіп Веіігад гиг ОезсЬісЬіе Зез АиГзіапЗез 
Іууа^’ко’з, тіі^еіЬеіІі уоп В. Оотапуску^, 8. 1—6; 2. Баз ЛаЬг і 848 ипЗ Заз 
£гіесЬ.- каІЬ. деізіНеЬе Зетіпаг іп ЬетЬег£, тіІ^еІЬеіІІ уоп Сі. Ктії, 8. 1—10; 
3. Веііга^е гиг Кеппіпізз Зег гиіЬепізсЬеп Біаіесіе іп ІІп^агп. Біаіесіе тії ипЬе\Уе- 
£ІісЬет Ассепі, уоп І. УегсЬгаІЗкуі (Рогізеїгип^ Гої^і), 8. 1—113; Мізсеїіапеа, 
8. 1—9; п. ДУіззепзсЬаІЛігЬе СЬгопік: Біе АгЬеііеп N. КопЗакоу’з аиі Зет ОеЬіеІе 
Зег ОезсЬісЬіе а1іпі11іет*і( Ьеп Кинзі, уоп М. Н г иа е у £ к у^, 8. 1—13. 6. ВіЬІіо- 
£гарЬіе, 8. І—41 

Іа&аіі §3еа ХіЛ ВапєЗез. 1. СЬгопоІо^іе Зег СЬгопік уоп Наїус ипЗ Уо- 
ІоЗуїщг (зо^. Нураііоз-СЬгопік), еіпе БпіегзисЬип^ уоп М. Нгизеузку], 8.1—72; 
2 ЗіиЗіеп аиГ Зет ОеЬіеІе Зез КаграіогиІЬепізсЬеп 8сЬгіШіитз іт XVII--XVIII 
•ІаЬгіі. I РіезЬуІег ІоЬаппез, 8тега Зег Китапе ипЗ ЕпІЗескип^* ТіЬеі^, уоп Бг. і. 

Ргапко 8 І—50; 3. Мізсеїіапеа, 8 1—11; 4. \УіззепзсЬаШісЬе СЬгопік: ОЬег- 
зісіїї Зег 2еіізсЬгійеп Гиг Заз <ІаЬг 1900 — Іп икгаіпізсЬег ЗргасЬе Ьеі аиз&е^еЬепе 
2еіІзсЬгіГіеп, уоп 8. Тот а зі у£ку}*, 8. 1—9; 5. ВіЬІіо^гарЬіе, 8. 1—47. 

ІпЗіаІІ сЗев ХНІ Вапсіео. 1. КгіІізсЬе Апаїузе Зег зо^епаппіеп ТЬикі- 
ЗіЗеізсЬеп АгсЬаоІо^іе, уоп і. Корас, 8. 1 — 20; 2. Веііг&^е гиг ОезсЬісЬіе Зег Ке- 
кгиІепаизЬеЬип£ іп Саіігіеп аш ЕпЗе Зез XVIII ипЗ Ьіз Міііе Зез XIX ЛаЬг., тії- 
£еіЬеі11 уоп М. 2иЬ гуску;). 8. 1—18; 3. 81оуакеп оЗеї* ВиіЬепеп? Веііга^е гиг 
Егкіагип^ Зег Ега^е йЬег Зіе Каііопаїіійі Зег \УезІ-КиіЬепеп іп ІІп^агп, уоп V. 
Нпаііик, 8. 1—81; 4. Мізгсеїіапеа, 8. 1—10; 5. \УіззспзсЬаШісЬе СЬгопік: Nеие 
БпІегзисЬип^еп йЬег Зіе аІіЬеЬгйізсЬе ОезсЬісЬіе, уоп Бг. і Ргапко, 8. 1—19 
6. ВіЬІіо^гапіііе 8. 1—50. 

єіез 81 ВагієЗев* 1. Аіехіиз Зіого^епко, Веііга^е гиг еіпег СЬа- 
гакіеп^іік ьстег \Уегке, уоп 81езепко, 8. 1—46; 2. Аиз Зег Когге- 
зропЗепг Зез Біопузіиз 2иЬгуску] (І. 1840—1853), тіі^еІЬеіІІ уоп Бг. С. 81 и- 
Зупзкі, 8 1—66; 3. Мізсеїіапеа, 8 1—14; 4. \УіззепзсЬаШісЬе СЬгопік: ОЬегзісЬІ 
Зег 2еіІ5сЬгіПеи Ійг Заз ІаЬг 1900 — Біе іп Зег ІІкгаіпе Ьегаиз£Є£еЬепеп 2еіІ- 
зсіїгійеи, 8. 1—24; 5. ВіЬІіо^гарЬіе, 8. 1—41; 6 Уоп Зет Мизеит Зег Йеусепко 
(ІезеІІззЬаЙ. Зег \\гіззепзсЬаГІеп, еіп АиГгиГ ап Зіе икгаіпізсЬе везеІІзсЬаП, 8. 1—3. 

ІпНаКі (Іез вашЗез. 1. Еіп Тгіпкег\уипЗег іп Когзип, Веііга^ гие 
ОезсЬісЬіе Зег аІІгиззізсЬеп Ее^епЗе, уоп Бг. і. Ргапко, 8. і —14; 2. Веіігй^і, 
гиг Кеппіпізз Зег гиіЬепізсЬеп Біаіесіе іп Бп^агп. Біаіесіе тії ипЬе\уе^1ісЬет Ассепз- 
уоп І. УегсЬгаІзку] (Рогізеїгип^), 8. 113—224; 3. Мізсеїіапеа, 8. 1—9; 4. \Уіе- 
яепзсЬаШісЬе СЬгопік: РгоЬеп еіпег ВіортрЬіе Зез Рапіеіеітоп Киїіз ипЗСЬагакІе- 
гізіік зеіпег ТЬаіі^кеіІ, уоп І. 81езепко 8. 1—28; 5. ВіЬііо£гарЬіе, 8. 1—51. 

*) Біе Гйг Зеп Кі]єуєг АгсЬаоІо^еа-Сои^гезз Ьезііттіеп Яеі’егаїе яіпЗ тії 
еіпепі 8іегпсЬеп Ьегеісітсі 



ІпНаІі йев КІМ Вапсіев. 1. НаЬеп \уіг аиІЬепІізсЬе ІІгкипбеп без Гйг 
^іеп Ьео уоп Наїус? КгіІізсЬе ІІпІегзисЬип^ уоп М НгизеуЗкуі, 8. 1—24; 2 
;Еіпе ВепкзсЬгіП гиг УегіЬеібІ£ип£ <1ег ВееЬіе (іег ОгіЬобохеп ип(і Віззібепіеп аиз 
бег 2еіІ без Уіег(аЬгІ£еп Ьапбіа^ез, тіІ£еіЬеі11 уоп М. На 1 из буп 3 к у8. 1—12; 
3. Веііга^е гиг Кеппіпізз (іег гиІЬепізсЬеп Віаіесіе іп ІТп^агп. Віаіесіе тії ипЬе- 
\уе£ІісЬетАссепі уоп «і. УегсЬг аІзкузі8сЬ1изз) 8. 225—280; 4. МізсеІІапеа, 8.1—16; 
5. ДУіззепзсЬаШіоЬе СЬгопік: ВеіІгй&е гиг безсЬісЬІе бег роїпізсЬеп безеШсЬаГІ іп 
бег їїкгаіпе іт XIX ІаЬгЬипбегІ, І— VI, уоп Бг. І. Ггапко, 8. І—42; 6. ВіЬІіо- 
,£гарЬіе. 8. 1—46; 7. ІпЬаІІзуеггеісЬпізз без X ІаЬг^ап^ез бег МіІіЬеіІипдеп бег 8єу- 

сепко-безеІІзсЬаП (В. ХХХІХ-ХІЛУ), 8. 1-14. 
Іпііаіі Лев XI. VI Вапсіев* 1. Бег МабеІеіпе-81у1 іп бег ІІкгаіпе, уоп 

ТЬеобог V оікоу (тії теЬгегеп Шизігаїіопеп ипб РЬуІоІуріеп), 8. 1—12; 2. Бег 
Ьеііі^е Сіетепз іт СЬегзопезиз, Веіігй^е гиг безсЬісЬІе бег аІІгиззізсЬеп Ье^епбе, 
уоп Бг. Іуап Ггапко (І. Уог\уогі. II. УУаз ууіззєп \уіг уот шгкІісЬеп Ьеіі. Сіе¬ 
тепз? III. Віє Рзеибо-СІетепІіпеп), 8.1—44; 3. беізИісЬе бебісЬіе бег ип^агізсЬеп 
ВиїЬепеп, тіІ£еІЬеі1 уоп УІабітігНпаііик (Еіпіеііип^, І Біе бебісЬіе аиз Иогб- 
ІІп^агп N. 1—54). 8. 1—68; 4. МізсеІІапеа, 8. 1—6; 5. \УіззепзсЬаШісЬе СЬгопік: 
ІІеЬегзісЬІ бег 2еіІзеЬгіГІеп Мг баз ІаЬг 1900 (ЗеЬІизз), 8. 1—24; 6. ВіЬІіо£гарЬіе, 
8. 1—44. 

Іп5іаК1 СІЄ8 XI. VII Вапсіев. 1. Бег Козак РІасЬіа, еіп икгаіпізсЬез Уоікз- 
Ііеб, &ебгискІ іт 1625, уоп Бг. 1. Ггапко, 8. 1—28; 2. СеізІІісЬе бебісЬІе 
бег ип^агізсЬеп ВиїЬепеп, тіі£. уоп V. Нпаїіик (Гогізеїгип^) 8. 69—164; 3. 
2ит Апбепкеп аи Аіехапбег ЬагагеуЗкуі, уоп М. Нгизеуйку^ 8. 1—10; 4. 
МізсеІІапеа 8. 1—9; 5. \УіззепзсЬаШісЬе СЬгопік: ІІеЬегзісЬІ бег 2еіІзсЬгіЛеп іїіг 
баз ЛаЬг 1901 — Іп икгаіпізсЬег 8ргасЬе Ьегаиз^едеЬепе ХеіІзсЬгіПеп, 8. 1—15; 
6. ВіЬІіо^іарЬіе. 8. 1—46. 

ІпЗгаіі сіє в XI. VIII Вапсіев* 1. Веіігй^е гиг безсЬісЬІе без безсЬІесЬ- 
Іез бег ВуЬеІзку^, дезаттеїі уоп Іап РгосЬпіскі, гбт.-каІЬ. ЕггЬізсЬоІ уоп Ьет- 
Ьегд, тіі£, уоп А. Кгугапоу^куі, ЬеагЬеіІеі ипб еіп^еіеііеі уоп М. Нгизет- 
5куі, 8. 1—12; 2. ВегНеі%е Сіетепз іт СЬегзоппезиз, Веіігй^е гиг безсЬісЬІе бег 
аІІгиІЬепізсЬеп Ье^епбе. уоп Бг. 1. Ггапко (Гогізеїгипд) 8. 45—144; 3. Мізсеїіа- 
пеа, 8. 1—15; 4. ІУіззепзсЬаШісЬе СЬгопік: ІІеЬегзісЬІ бег 2еіІзсЬгіГІеп ГОг баз ІаЬ- 
1901—Біе іп бег Бкгаіпе Ьегаиз£Є£еЬепеи 2еіІзсЬгі(Іеп, 8. 1—25; 5. ВіЬІіо^гаоЬіе, 
8. 1-42. 

Іпііаіі СІЄ8 ХІ.ІХ Ва?іс!ез. 1. Ьисіап КоЬуІусіа, еіпе Ерізобе аиз бег бе- 
зсЬісЬіе без Нигиіепіапбез іп бег егзіеп НйІГІе без XIX ІгЬ., уоп Бг. І. Ггапко, 
8. 1—40; 2. беізИісЬе бебісЬІе бег ии^агізсЬеп ВиїЬепеп, тіІ^еІЬеіІІ уоп V. Нпа¬ 
їіик (8сЬ1изз). 8. 165—272; 3. МізсеІІапеа, 8. 1—8; 4. \УіззепзсЬаШісЬе СЬгопік: 
КЦєуєг Міпіаіигеп Ьеіт РзаІІег ЕггЬ. Е$ЬегІз уоп Тгієг іп Сіуібаїе, уоп М. Нги- 
іеу^куі, 8. 1—11; 5. ВіЬІіорггарЬіе, 8. 1—49. 

ІпііаІІ Лез К. Вапсіев. 1. 2\уеі Уегкаиізсопігасіе аиз бет АпГап^е без 
XVI ІаЬгЬ., тіІ^еіЬеіІІ уоп М. НгиввУЙкуз, 8. 1—6; 2 Бг. ЕизІасЬіиз Тегіебкуз, 
Егіппегипдеп ипб Воситепіе, уоп Бг. І. Ггапко, 8. 1—64; 3. КеиЬіібипдеп аиГ 
<1ет ОеЬіеІе без гиІЬепіз біеп Уоікзііебез, уоп V. Нпаїіик (Гогізеїхип^ ІоІ£І), 8. 

1—37; 4. МізсеІІапеа, 8. 1—15; 5. ІУіззепзсЬаШісЬе СЬгопік: СЬегзісЬІ бег 2еіІ- 
«сЬгіПеп Гйг баз 1. 1901 (ЗеЬІизз), 8. 1—22; 6. ВіЬІіо^гарЬіе, 8. 1—48. 

ІгсІїаЕі сіє в 1.1 Вапсіев* 1. Біе Тга^оебів уоп ОзігоЬ, еіпе ІіІІегагізсЬе 
ІІпІегзисЬип£ уоп Р. Йуіескуі, 8. 1—24; 2. ЕіпІ£е Ілкипбеп уои Уіаб.яіаиз уоп 
Орреіп, тіІ^еіЬеіІІ уоп М. Нгивеубку}, 8. 1—8; 3. Аиз бег безсЬісЬІе бег ги- 
ІЬепізсЬеп РЬіІоІо^іе — Бгеі ^аІігізсЬе Огаттаїікег (І. МоЬуІпубку], ^ Ьеуускуі, І. 
Ііогупйку^), уоп Бг. 3. Макоуеі 8. 1—58; 4. МізсеІІапеа, 8.1— 12; 5. ІУіззепзсІїаЇЇ* 
ІісЬе СЬгопік: Веіігй^е гиг безсЬісЬІе бег гиІЬепізсЬеп Кипзі іт аііеп (еІЬпо^г^.рЬі- 
зсЬеп) Роїеп, уоп М. Нгизеуйка, 8. 1-18; 6. ВіЬІіо^гарЬіе, 8. 1—67; 7. ІпЬаІІз- 
уеггеісЬпізз без XI ІаЬгсапвеі бег МіИЬеіІипгеп бег Йеусепко-СезеІіЗсЬаП (В. 
ХЬУ-Ь), 8. 1-14. 

ІпІіаІі сіє в иіі Вапсіев* 1. РгеяЬиг^ег Соп^гезз іп 8асЬеп бег ВаЬеп- 
Ьег^ізсЬеп ЕгЬзсЬаП;. Еіп Веііга^ гиг безсЬісЬІе без дгоззеп ОзІеггеісЬізсЬеп Іпіег- 
ге^питз, уоп В. Вагуіпйкуі. 8. 1—27; 2. 2иг Гга^е без сЬгопоІо^ізсЬеп 2изат» 
тепЬап^ез іп бег СЬгопік уоп Наїуд ипб Уіабітіг, еіпі^е Ветегкип^еп гиг АЬІіапб- 
Іип^ без В. Вагуіпзкуі, уоп М. Нгияеуйкуі, 8. 1—6; 3 баїігізсЬ-ВиїЬепізсЬв 
ВіЬИо^гарЬіе уот І. 1772—1800, уоп І. Ьеуубкуі, 8. 1—44; 4. КеиЬіІбип^еп 
аиі бет ОеЬіеІе без гиІЬепізсЬеп Уоікзііебея, уоп V. Нпаїіик (8сЬ1изз) 8. 
38—67; 6. МізсеІІапеа 8. 1—18; 6 ІУіязрпзсЬаШісЬе СЬгопік: Иеие БпІегзисЬип^еп 
лиГ бет беЬіеІе бег зІауізсЬеп ІІгкезсЬісЬіе, уоп 2 Кигеїа 8. 1—25; 7. ВіЬІіо- 
ЯгарЬіе 8. 1—43. 



ІяЬаіі йеа З.ІН Вакгсіев. 1. XII агсЬйо1о£І8сЬег Соп^гезз іп СЬагкочг Іпь 
3. 1902, уоп Бг. АІ. Магкеууе 8. 1 — 17; 2. Біе Баугоуег Рег^атепіЬІаІІег уощ< 

XII—X! 11 ЛігЬ., уоп Ог. А. Коїезза (тії бгеі ІлсЬІбгискІаГеІп) 8. 1—26; 3. Еіп> 
УоіІаиГвг (іег кігсЬІісЬеп ІІпіоп уот 3. 1596 (ВепебісІ НегЬезІ), еіпе кгіІізсЬ- 
ЬізІогізсЬе ІІпІегзисЬип^ уоп А. Вивко 8. 1—71; 4. Мізсеїіапеа, уоп М. Нги- 
8еу§ку(). І. Егапко тій V. Нпаїіик 8. 1—9; 5. ІУіззепзеЬаШісЬе СЬгопік: 
БеЬегзк-ЬІ (іег 2еіІйсЬгіГІеп Гиг (іаз «І. 1902 — 1п икгаіпізеЬег 8ргасЬе Ьегаиз^е- 
£еЬепе 2еіІзсЬгі1іоп, уоп 8. ТотавіуЗкуі иші А. 8ивко 8. 1—17; ВіЬИо^гарЬі©* 
8. 1—49. 

іпЗіаЗк «іез ІЛУ Вагзгіез. 1. Веіігй^е 2и <1еп Тех1з1и<ііеп (Іег „Ра1іпобіаа, 
уоп А. Зивко. 8. і—40; 2. Ааз беп Уегіїаііпіззеп (іег озІ^аІігізсЬеп БогГез іп (іег 
Міііе (іез XIX ЛігЬ, уоп В. Ктуі, 8. 1—В; 3 Аиз бег ОезсЬЬ Ьіе бег гиіЬепізсЬеп 
РЬіІоіо^іе — Бгеі ^аіігізсіїе Сгаттаїікег (І. МоЬуІпускуз, 1. Ьеуускуі, 3. Ьог\пзкуі) 
уоп Бг «1. Макоуе}’ (8сЬ1изз, Веііа^еп), 8. 59—96; 4 Мізсеїіапеа, уоп і. Егапко, 
В. Вагуіпзкуз, М. НгизеуЗку^, 8. 1—8; 5. \УІ5зепзсЬаШісЬе СЬгопік: №ив 
ІІпІегзисЬип^еп аиі (іет ОеЬіеІе сіег зІауізсЬеп ІІг^езсЬісЬІе, уоп 2. Кигеїа 
(8сЬ1изз), 8. 1 36; 6. ВіЬІіо^гарЬіе, 8 1—66. 

ієгЕїаІі (іез 1-У Вапйев- 1. 2ит Ап(Іепкеп ап Аіехіиз Магкеууе, уоп М. 
Нгизеузку^ 8. 1 — 14; 2. Еіп УогІаиГег (іег кігсЬІісЬеп ІІпіоп уот 3. 1596 (Ве¬ 
пебісІ НеіЬезІ), еіпе кгііізсЬ-ЬізІогізсЬе ІМеїзисЬип^ уоп А. 8изко (Еогігеїгипр), 
8. 72—125; 3. Веіігй^е гиг кгіІізсЬеп Аиз&аЬе бег СебісЬІе 8еубепко’з, уоп N. 
Кг—Йкуі, 8. 1—28; 4. Ветегкип^еп ги беп „Веііга^еп- (іез Негт N. Кг—зку^, 
уоп 1. Вотапсик, 8 25 -35. Мізсеїіапеа — 2иг СезсЬісЬІе (Іег икгаіпізсЬеп 
Лі£епс1 іп Саіігіеп іп сіеп 1. 1871—84, 8. І—26; 4 \УіззепзсЬаШісЬе СЬгопік: 
ІІеЬегзісЬі (іег 2еіІзсЬгіГІеп іиг Паз 3. 1902 — Біе іп сіег Шгаіпе Ьегаиз£Є£еЬепеп 
ЗеіІвсЬгіІЇеп (8сЬ1изз 1оІ£І), 8. 1—12; 7. ВіЬІіо^гарЬіе, 8. 1—52. 

ІпВгаіі «Іез І. VI Вапсіез. Еіпе Гїасіїгісіїї йЬег сііе Козакеп (са 1470 3.), 
▼оп М. Нгизеуйку^, 8. 1—6; 2. Бег Ьеііі^е Сіетепз іт СЬегзопезиз, Веііга^е гиг 
6езсЬі< Ьіе (іег аіігиззізсіїеп Ье^епбе, уоп Бг. І. Егапко (Еогі«еІгип£), 8. 145—180; 
3. Біе КиіЬепеп Сл^агпз іт ЬісЬІе бег оШсіеІІеп ип^агізсЬеп Віаіізіік, уоп 8 То- 
тавіузкуі, 8. 1-46; 4. Мізсеїіапеа, уоп А. 8ивко, В. Вагуіпзкуі, V. Нпа- 
іІик. 8. 1—33; 5. ІУіззепзсЬаШісЬе СЬгопік: ІІеЬегзісЬі (іег 2еіізсЬгіГіеп Шг баз 
3. 1902 (ЗсЬІизя), 8. 1-45; 6. ВіЬІіо^гарЬіе, 8. 1—37. 

Іпіга!* єіез 1-\7!І Вавкієз» 1. ЕіпІйЬгипд бег Іезиііеп іп Роїеп, еіпе 
кгііізсЬ-ЬізІогізеЬе Зіибіе уоп Аі. 8ивко (ВсЬІизз ГоІ£І), 8. 1-28; 2. Веііга^е 
2иг СезсЬісЬІе бег Уо1кзЬе\УЄ£ип£еп уот 3. 1768 (КоЬрузбупа) — І. Метоіген 
ипб Вгіеіе бег Вазіїіапег, тіІ^еіЬеіІІ уоп Аг. Кгугапо узкуі, ЬеагЬеіІеІ ипб 
еіп^еіеііеі уоп М. Нгизеу^куі, 8. 1—24; 3. „Бег Кбпід бег Ваіа^иіеп41 Апіоп 
§аШе\гіб ипб зеіпе икгаіпізсЬеп СебісЬІе, уоп Бг. 1. Егапко, 8. 1—34; 4. Мі- 
всеїіапеа, 8 1—34; 5. УУіззепзсЬаШісЬе СЬгопік: Аиз бег ЛіЬіІаитз Ьііегаіиг йЬег 
Кісоїаиз НоЬої, уоп і у. 81езепко (ВсЬІизз ІоІ£І), 8. 1—20; 6. ВіЬПо^гарпіе, 8. 

1—54; 7. ІпЬаІІзуеггеісЬпізз без XII ІаЬг^ап^ез бег МіІгЬеіІип^еп бег Веусеїіко Се- 
веІІзсЬаіі (В. ЬІ—ЬУІ), 8. 1—14; 8. ІпЬаІІ бег І-БУІ Вапбе бег МіііЬеіІип^еп 
(беиїзеЮ, 8. 15—24. 

Іпііаіі (іез І-УІІ! Ваздіез* і. ЕіпГйЬгип^ бег .Іезиііеп іп Роїеп, еіпе 
кгііізсЬ-ЬізІогізсЬе 81ибіе уоп А1. 8ивко (ВсЬІизз), 8. 29—60; 2. Веіігй^е гиг 
Віо^гарЬіе без Магкіап йавкеуус ипб Аизгй^е аиз зеіпст N8011^0581, реіЬеііІ 
уоп М. Тегзакоуеб, 8. 1—48; 3. Мізсеїіапеа: НіН'аіЬеіізіа^е. Веіігй^е гиг 6е- 
всЬісЬІе без ГюЬпбіепзІепз іп Саіігіеп іш ХіХ ЛігЬ., уоп М. 2иЬгубкуі, 8. 
1—4; 4. ТОззепзсЬаШісЬе СЬгопік: а) ОЬегзісЬі бег 2еіІзсЬгіГІеп Гііг баз 3. 1903 
— ІІкгаіпізсЬе 2еіІзсЬпйеп. 81. Тотазіуйку] ипб І у. Кгеуескуі; Ь) Аиз бег 
биЬбаитз Ьііегаїиг йЬег ЬТісо1аиз НоЬої, уоп іу. 81езепко (8сЬ1изз), 8. 1—60; 
6. ВіЬІо^гарЬіе, 8. 1—46. 

Іпііаіі (іез ^IX Вапгіез. 1. Бег Ьеііі^е Кіешепз іт СЬегзопезиз, Веі- 
Ігй^е гиг СезсЬісЬІе бег аЬгиззізЬеп і-е^епбе. X. Біе \УіебегаиШпбип£ бег Веіі- 
диіеп без ЬІ. Кіетепз, уоп Бг. іу. Егапко (Еогізеїгип^ Гоі^гі), 8. 181—208; 
2. УуЬоузкуі ипб Сеог^ СЬіпеїпускуі, 81ибіеп аиз бег СезсЬісЬІе бег Скгаіпе 
іт ХУ1І ЛігЬ., уоп В Негазутбик, І—Ш (Еогізеїгип^ Гоїді), 8. 1—40; 3. Веі- 
Ігй^е гиг СезсЬісЬІе бег Уо1кьЬе\уе£ип£еп іт б. 1768. II. Еіпі^е АкІепзШске йЬег 
біе ТЬеіІпзЬте бег МбпсЬе бег Куеуег КЮзІег ап беп Ве\уе^ип§;еп бег ЕЬцбатакеп 
іт XVIII бЬгЬ, тіІ^еІЬеіІІ уоп 8. Нгизбепко, 8. 1—16; 4. Мізсеїіапеа: Вупобиз 
ргоуіпсіаііз асіа Уагзауіае ап. 1561, тіІ£еІЬеі11 уоп А1. Вивко, 8. 1—17; 5. \Уіз* 
зепзсЬаШісЬе СЬгопік: АпІЬгороІо^іе ипб АгсЬйоІо^іе іп бег тсезіеигорйісЬеп \уіз- 
зепзсЬаШісЬеп Ьііегаїиг бег іеігіеп ІаЬге, уоп 2. Кигеїа, 8, 1—65; 6. ВіЬІіо^га- 
рЬіе, 8, 1—33. 



ІпНаїі сіез 1-Х Вапсіез. 1. Бег Ьеііі^е КІетепз іт СЬегзопезиз, X. Біе 
У7іесіегаиШпс1ип£ сіег Веіщиіеп сіез Ьеіі. КІетепз, уоп Бг. І у. Ргапко, 8. 

209—256; 2. ІІкгаіпізсЬе Козакеп ап сіег СгепгзсЬеісіе сіез ХУІІ ІаЬгЬ. (1591—1603)^ 
уоп В. Ботапубкур, І—III, 8. 1—32; 3. УуЬоуйкуі ип(І Сеог$ СЬтеїпускуі, 81и- 
сііеп аиз сіег ОезсЬісЬІе сіег Бкгате іт ХУІІ «ІЬгЬ., уоп В. Негазутбик, 
IV—VI, 8. 41—70; 4. Мізсеїіапеа: Шяесігискіе ОесіісЬІе уоп Агіетоузкуі-Ниіак, 
тіі^еіЬеіІІ уоп І. Котапбик, 8. 1—14; 5. УНззепзсЬаШісЬе СЬгопік: ЕІЬпо- 
£гарЬіе іп (Іег ууезіеигорйізсіїеп \уіззепзсЬаШісЬеп Ьііегаіиг сіег Іеігіеп ІаЬге, уоп 

2 Кигеїа, 8. 1—25; 6. ВіЬІіо^гарЬіе. 

ІпИаЗї сієз І.ХІ ВапсІєЗі БкгаіпізсЬе Козакеп ап (Іег ОгепгзеЬеісіе (іег 
XVI ип(і XVII іаЬгЬ. (1591-1603), уоп В. Ботапубкуі, IV—V, 8. 33-64; 
2. Еіп УогІйиГег сіег кігсЬИсЬеп Бпіоп уош І. 1596 (Вепесіісі НегЬезІ), еіпе 
кгіІізсЬ - ЬізІогізсЬе БпІегзисЬип» уоп А1. 8изко, 8. 126—177; 3. Иеие Веі- 
ігй£е гиг ОезсЬісЬІе сіег УегЬаІІепз сіег гиззізсіїеп Ве£Іегип£ ги сіег ІІкгаіпе 
(1726—1737) уоп І. БВусійога, 8. 1—40; 4. Мізсеїіапеа, 8. 1 — 5; 5. \Уіззеп- 
зсЬаШісЬе СЬгопік: ЕіЬпо^гарЬіе іп сіег \уезіеигорйізсЬеп \уіззепзсЬаШісЬеп Ьііе- 
гаіиг сіег ІеіЛеп ЛаЬге, уоп 2. Кигеїа, 8. 1—25; 6 ВіЬ1іо£гарЬіе, 8. 1—38 

ЗпЗіаІі (Лев І.ХІІ ІЗатІеЗі 1. Веіігй^е гиг ОезсЬісЬІе сіег УоІкзЬе\уе£ип£еп 
іт 3. 1768. Еіп роїпізсЬез ОесІісЬІ йЬег біе Меігеїеі іп ІТтап], тіІреІЬеіІІ уоп Бг. 
іу. Ргапко, 8. 1—40; 2. ІІкгаіпізсЬе Козакеп ап сіег ОгепгзеЬеісіе без XVI 
ипсі XVII ІаЬгЬ. (1591—1603), уоп В. Ботапубку^ VI—X, 8. 65-113; 3. Мі¬ 
зсеїіапеа, уоп А. Кгугапоузку^ ипсі М. Нгизеубку,)', 8. 1—5; 4. XV і з з е п з с* 11 а Ґі- 
ІісЬе СЬгопік: БеЬегзісЬІ сіег 2єіізсЬгіГієп Гйг баз і. 1903, 8. 1—64; 5. ВіЬІіо 
р-арЬіе, 8. 1—34. 

ІпІгаВі Йез І.Х331 Ваагіез* 1 ВиїЬепізсЬег Ваиегпіапсізіигт ап сіег ип^а- 
гізсЬе Оіепге іп Оаіігіеп іт <Ь 1848—9, уоп і. Кгеуебкуі, 8. 1—26; 2. ІІкгаіпізсЬе 
Козакеп ап <іег ОгепгзеЬеісіе сіег XVI ипсі XVII ІаЬг. (1591 — 1603), уоп В. Бота- 
пубкуі, XI—XII, 8. 115—136; 3. Акіепзаттіип^ гиг ОезсЬісЬІе сіег вогіаі-роіііі- 
зсЬеп ипО бкопотізсЬеп УегЬаІІпіззе бег \УезІ-ІІкгаіпе, уоп М. НгизеуЗку^ 
Егзіе 8егіе (1361—1530), 8. У+1—46; 4. Мізсеїіапеа, уоп Бг. І. Ргапко, І. Во- 
тапбик ипсі V. Нпа^ик, 8. 1—12; 5. ІУіззепзсЬаШісЬе СЬгопік: ІІеЬегзісЬІ (іег 
апІгороІо&ізсЬеп ипсі агсЬйоІо^ізсЬеп 2еіІзсЬгіГіеп іїїг сіаз 1. 1903 уоп 2. Кигеїа, 
8. 1—20; 6 ВіЬііо^гарЬіе, 8. 1—33; 8. ІаЬаІІзуеггеісЬпіз сіез ХНІ ІаЬг^ап^ез 
сіег МіІіЬеіІип^еп сіег Йеусепко ОезеІізсЬаіЬ сіег \УіззепзсЬайеп, 8. 1—24; 8. ІпЬаіі 
бег 1—ЬХН Вапсіе сіег МіІіЬеіІип^еп (сіеиІзсЬ), 8. 25—33. 

ЗпВіаІк СІЄ8 І-ХІУ Еаєгсіев. 1. ВиїЬепізсЬег ВаиегпІатМигт ап сіег 
ип^агізсЬеп Огепге іп Оаіігіеп іп сіеп 3, 1848 — 9, уоп і. Кгеуебку), 8. 27—58; 
2. Акіепзаттіип^ гиг ОезсЬісЬІе сіег зогіаі- роЬіізсЬеп ипсі бкопотізсЬеп УегЬаІІ- 
піззе бег \Уез№кгаіпе, уоп М. Нгивеузку^ Егзіе 8егіе, 8. 47—94 ; 3. ІІкгаіпізсЬе 
Козакеп ап сіег ОгепгзеЬеісіе сіез XVI ипсі XVII ІаЬг. (1591—1603), уоп В. 
Ботапубку], XIII—XV, 8. 137—171; 4. Мізсеїіапеа, уоп V. ІІпаІ]ик, Бг. 
І. Ргапко, 8. ІеГгетоу, 8. 1—11; 5. \УіззепзсЬаШісЬе СЬгопік: ЕИто^гарЬіе 
іп сіеп 2еіІзсЬгійеп іиг сіаз 3. 1903, уоп 2. Кигеїа, 8. 1—15; 6. ВіЬІіоггарЬіе, 
8. 1-49. 

ІпНаІі сіє8 І-XV Ва?зсЗе8а 1. Еіп УогкйтрГег сіег икгаіпізсЬеп ЕіЬпо^га- 
рЬіе (2огіап БоІ§^а*С1юсіако\Узкі), уоп В. Оотапуск у^, 8. 1 43; 2. Еіп ВеНіч % 
гиг ОезсЬісЬІе сіег БеЬегзіесіеІип^ сіег „ШгкізсЬеп 2арого£ег‘ іпз КиЬап-ОеЬіеІ, 
уоп 8. РеІІіига, 8. 1—11; 3. Маїегіаііеп гиг ОезсЬісЬІе сіез ЬетЬег^ег Натіеіз, 
тіі^еІЬеіІІ уоп І. Кгуріакеууб, І—II, 8. 1 — 46; 4 Мізсеїіапеа, уоп М. Ній- 
веуйку^, І. Ргапко, І. Зогайзкуі, 8. 1—20; 5. ІУіззепзсЬаШісЬе СЬгопікг 
ЕіЬпо^гарЬіе іп <іеп 2еіІзсЬгШеп Гиг сіаз 3. 1903, уоп 2. Кигеїа, 8.1—17; 6. ВіЬ1; 
о^гарЬіе, 8. 1—55. 

ІпНаІі сіез ^XVI ОапгІеЗа 1. Бег ЬеіЧ^е КІетепз іт СЬегзопоаиз. 
XI. Киїїиз сіез Ьеіі. КІетепз іп МаЬгеп ипсі Киззіаті, уоп Бг. і. Ргапко, 8. 
257—281; 2. 2ит „\Уишіег сіез Ьеіі. КІетепз", еіп КасЬіга^ уоп М. Нгизеузку], 
8.1—3; 3. БеЬегзісЬі бег икгаіпізсЬеп Ьехісо^гарЬіе, уоп В. Нгіпсепко, 8.1—30; 
4. Аиз сіет ІіІІегагізсЬеп КасЬІаззе сіез Вазіїіиз Ііпуску,}, тії^еіііеііі уоп І. 8огап- 
зкуі, 8. 1—50; 5. Мізсеїіапегі, уоп 2. Кигеїа, І. Кгуріакеууб, М. Нгизеу- 
5куі, 8. 1—8 ; 6. ЛУіззепзсЬаШісЬе СЬгопік: БеЬегзісЬІ сіег 2еіІзсЬгіПеп Гйг <іаз 
1904. І. — Біе икгаіпізсЬеп 2еіІзсЬііГІеп, 8. 1—15; 7. ВіЬЬодгарЬіе, 8. 1—54. 



ІпНаІі Лев ЬХУІІ ВапЛеа. 1. Маїегіаііеіг гиг ОезсЬісЬІе (іег икгаіпізсЬеп 
БіІегаІигзргаеЬе, уоп РгоГ. V. Регеїг, 8.1—32; 2 Веіігаде гиг Кеппіпіз (Зез еіЬпо- 
дгарЬізсЬеп Теггіїогіитз Зег КиІЬепеп ІІп^агпз іп (іег Се^етуагі ип(1 Уег^ап^епЬеіІ, 
уоп Бг 8. То тазі у£к у,і, І, 8. 1—18; 3. Бег ип^агізсЬе КбпІ£ МаїЬіаз Когуіп 
Іп (іег зІауізсЬеп Уо1кзс1ісЬІип£ Еіпе Апаїузе (іег тії зеіпет Штеп уегЬшкіепеа 
Моііуо. уор 2. Кигеїа. І—У, 8 1—55; 4 Мізсеїіапеа уоп і. Кгуріакеуус. Л. 
Но^сіуп^к^і, Т Неуакоууб, 8. 1—8; 5. ІУіззепзсЬаШісЬе СЬгопік: а) Біагіит 
(іез Г Л. \Уіе1>\уіскї аіз Оиеііе Гиг 8іе икгаіпізсЬе СезсЬісЬІе, уоп ТЬ. ЗгіЬпуз; 
Ь) Баз 8сЬиІууезеп Бп^агпз ип(і (ііе КиІЬепеп, уоп 81. Тошазіузкуі, 8. 1—ІЗ; 
6. ВіЬІю^гарЬіе, 8. 1 —68 

Іп^аіі Ле© Е.ХУІІВ ВапЛевш 1. Бег Ьеііще Кіешепз іш СЬегзопезиз* 
уоп Бг. З Бгапко XII Тгасіііюп йЬег беп Ьеіі. Кіешепз іп ІУезІеигора- 
АпЬзп£, 8. 281—310; 2. Бег ип^агізсЬе КбпІ£ МаІЬіаз Когуіп іп сіег зіауізсіїеп 
Уо1квс1іеЬІип£; уоп 2 Кигеїа, VI М. Когуіп Ьеі сіеп 81оуереп, 8. 55—82, 3. Біе 
Кбпі^пЬоГег НапсІзсЬгіГІ іп сіег БеЬегзеІгип^ уоп Магкіап 8азкеуус, тії зеіпет 
Егкіагип^еп иікі Ветегкип^еп, пііідеіеііі уоп М. Тегзакоуес, 8. 1—43; 4. Міз¬ 
сеїіапеа уоп І. Кгурзакеуус ипЗ М. Нгизеузку^, 8. 1—9: 5, \¥іззепзсЬаШісЬе 
СЬгопік. ІІеЬегзісЬІ (іег 2еіІзсЬіійеп Гйг (іаз Л. 1904, 8. 1—40; 6. ВіЬНодгарЬіе, 
8. 1—42 

Вге&аі* Леє !,Х§Х ВйпЛєз. 1. Уопуогі, уоп М. Нгизеубку], 8 5—6; 2. 
ІІеЬег (ііе КЬуІгпік сієї икгашьсЬеп Vоікзііесіег уоп Р Коїезза. і. ІІеЬегзісЬІ сіег \уіз- 

зепз^ЬаШісЬеп АгЬеіІеп йЬег (іеп гЬуїтізсЬеп Ваи сіег икгаіпізсЬеп, ^гоззгиззіясЬеп ип(і 
ьегЬізсЬеп Уо1кз1іе(іег, 8.7—ЗО: 3. Бегип^агізсЬе КопІ£ МаІЬіаз Когуіп іп (іег зІауізсЬеп 
УоІкзсІісЬІип^, уоп 2. Кигеїа, УІ и. VII М. Когуіп Ьеі (іеп 81оуепеп, 8 31—69; 4. 
Бкгаіпе іп (іег егяіеп Наіііе Зез 4. 1738, уоп 1. Бгугїгога, 8 70-83; 5. Акіеп- 
заттпіип^ гиг ОезсЬісЬіе (іег зогіаІ-роІіІізсЬеп иші бкопотізсЬеп УегЬаІІпіззе бег 
УУ’ЗІ-Бкгаїпе, уоп М. Нгизеузкуі, 2ууєііє 8егіе (1531-1514), Кг. 81—132 8. 84 
—166; 6. Мізсеїіапеа, уоп 1 Кгеуескуі, І. Ргапко, І. 8огапзкуі, 8. 167—171; 
7 ІУіззепзсЬаШісЬе СЬгопік: ІІеЬегзісЬІ сіег апІЬгороІо^ізсЬеп ип(і агсЬаоІо^ізеЬеп 
2еіІзсЬгі0еп іиг сіаз 4. 1904, уоп 2 Кигеїа (8сЬ1изз Гої^і), 8 172—18Н; 8 ВіЬііо- 
£гарЬіь 8 184—213: 9. ІпЬаІІзуеггеїсЬпіз (іез XIV ЛаЬгдапдез (іег МіИЬеРип^еп (і»т 
§е\г6епк( -СезеІІясЬаІІ Зег ІУіззепзсЬаГІеп (Всі ЬХШ—ЬХУі і І), 8. 214—230; 10. Іп- 
ЬаІІ сіет І -ЬХУІІІ Вашіе (Іег МіНЬеіІип^еп ((іеиІзсЬ), 8. 231—240. 

Ле^ І.ХЗ» ВапЛез* 1. ІпЬаІІ (іез ВапЗез, 8. З—4; 2. Баз ІЛегї 
уош Кеспі иі.сі БпгесЬІ еше ІіІІегаІиг-ЬізІогізсЬе 81исІіе уоп Б) І. Ргапко, 8. 5 
—70; 3. ІУапп луигсіе ЬиЬагІз ВсЬепкип^зигкипОе Гаг сііе КаїЬейгаїе іп Ьигк іаїзі- 
іїгіегі? КгіїізсЬз ДОоІіг уоп М. Нгизеузку], 8. 71 72: 4. Аиз (іег \УаЬІЬелуее;ип£ 
іп ОзІ^аЬгіел іш Л. 1848 (Біе \УаЬ1 Зез Іуап Каризеак) уоп І. Кгеуеску^, 8. 73 
—85* 5. Бег ип^апзсіїе Кбпірг МаІЬіаз Когу:п іп (іег зІауізсЬеп УоІкзОісМип^, уоп 
2. Кигеїа. IX—XI (ЗсЬІизз), 8. 86—113. 6. Баз БогГ Мзапес іш А11-8атЬогег Ве 
гігке Веііік^е гиг ОєзіЬісійе еіпеь ^аІігізсЬеп БогГез. тії^еіеііі уоп М. 2иЬгуб¬ 
ку ,}. Еіпіеііап^ ип(1 Акіепзаттіип^ Кг. І—ІЛІІ (тії еіпет Зііиаііопзріап), 8. 114— 
167, 7. Мізсеїіапеа, уоп 1. Бгусігога, І Кгуріакеуус, І Зогапзкуі, 8. 168 
—176, 8. ІУіьзепзсЬаШісЬе СЬгопік* ІІеЬегзісЬІ сіег апіЬгороІо^ізсЬеп ипсі агсЬао- 
Іо^ізсЬеп геіІзсЬпйеп Іііг (іаз Л. 1904, уоп 2. Кигеїа (ЗсЬІизз), 8. 177—190; 9. 
ВіЬІіо^гарЬіе, 8. 191—240; 10. Аппопсе, 8. 241—244 

ІпБгаІі гіев ^XXі Вагійеа. 1 ІпЬаІІ Зез ВапОея, 8. 3—4; 2. Біе икгаі- 
пізсЬе Рга^е іп йег ВеІеисЬіип^ еіпез роїпізсЬеп БісЬІегз без XVII ЛігЬ„ уоп V. 
Регеїг, 8 5 -21 3 2иг СезсЬісЬіе ^ез икгаіпізсЬеп Кгіррепзріеіз, Іііегаїиг-Ьізіо- 
гізсЬе 81исііеи апс! Маїегіаііеп уоп Бг. і Ргапко, І—І1, 8. 22 43* 3. БеЬег (Ііе 
КЬуїтік (іег икгатізсЬеп Vо1кз1іе<^е^. уоп Р. Коїезза, II ЕаІ\уіок1ип£ (іег КЬуїтік 
іп Ііег икгаіпічсііеп Уоікжіісіїіип", 8, 44—95; 5. Баз Богі Мзапес іт А11-8атЬогег 
Вегігке, уоп М. 2иЬгускуз, Акіепзаттіїш" N. ЬІ\'*—СУП, 8. 96—133; 6. Аиз 
(іег пеиезіеп икгаіпізсЬеп НізІогіодгарЬіе (8й0гизз1ап(і, уоп А ЛеГутепко), еіпе 
кгіїІзсЬе Зіисііе уоп і. Бгугігога, 8 134—157; 7 Мізсеїіапеа, уоп М. Нгизет 
зку], Р. Но1і^сик, і. Кгеуеску]. 8. 158—165; 8 \Уіз5ешзсЬаШк1]е СЬгопік: 
ЕіЬпо^гарЬіе іп (іеп \УезІеигораізсЬеп 2еіІзсЬпПеп Гиг сіаз Л. 1904, тії еіпі^еп Ег- 
^ап/Ші^еп іиг <1аз Л. 1903, уоп 2 Кигеїа і8(Ь1изз Іоі^І], 8. 166-194; 9. ВіЬІіо- 
£гарЬ.е, 8. 195—240; 10. Аппопсе, 8. 241—214. 



ІпКіаІі Лев 1-Х XI! Вапсіез. 1. ІпЬаІі сіез Вагкіез, В. 3—4; 2. Біті Вгіеґ 
^іег 8іас1І£етеіп(іе УІасЬппг уот Л. 1824 (Еакзітіїе сіез ВгіеГез шкі сіез Зіе^іеіз), 
тіІ^еіЬеііІ уоп М. Нгизеубкуі \ 5—8; 3. 2иг ОезсЬісЬІе (Іез икгаіпізсіїеп Кгір- 
репзріеіз, ІіІегаІиг-ЬізІогізсЬе Зіисііеп ип<1 Маіегіаііеп уоа Бг. І. Егапко, III—У, 
8 9—79; 4. БеЬег сііе ВЬуїтік (іег икгаіпізсіїеп Уоікзііейег, уоп Р. Коїезза, Ш. 
Бег тизікаІізсЬ-зупІакіізсЬе Еизз, 8 80 Ні; 5 2иг ОезсЬісЬІе сіег ТЬеіІпаЬте йег 

-даІігізсЬеп В.иІЬепеп ат Зіауепкоп^гечзе іп Рга£ іт Л. 1848, тіІ^еіЬеіІІ уоп і. 8 о 
запбкуз, 8. 112-121; 6. Біе НапсІзсЬгіГІеп (іег ЗорЬіеп Каїесігаїе іп К^єу, еіпе 
БеЬегзісЬІ уоп 8 Мазіоу, 8 122-140; 7 Біе УегЬігкіип^ сіез 8ап тії <іет Бпі- 
«іег ;п (іег Еізгеіі, уогІаиГщез Коттипікаі уоп Бг. 8. Кибпубкуі, 8 141; 8 Мі- 
зсеїіапеа, уоп і. Бгусіиога, І. Кгеуебкуі, І. Кгур,;акеууб, 8 142—147; 9. 
АУіззепзсЬаШісЬе СЬгопік: ЕіЬпо^гарЬіе іп (іеп \УезІеш*ораізсЬеп 2еіІзсЬгіПеп Гйг 
йаз Л. 1904, тії еіпІ£еп Ег^кпгип^еп Гйг (іаз «І. 1903 уоп 2 Кигеїа (ЗсЬІизз], 8. 
148—184; 10. ВіЬІіо^гарЬіе, 8. 185—240. 

ІпЬаІі сіє в І.ХХІІЕ Вгіїйез. 1. ІпЬаІі (іез Вапсіез, 8 3—4; 2 2иг Ое- 
зсЬісЬІе сіез икгаіпізсіїеп Кгіррепзріеіз, МегаІиг-ЬізІогізсЬе 81ис1іеп ипй Маїегіаііеп 
уоп Бг. 1. Егапко, VI—X (8сЬ1изз), 8. 5—64; 3. БеЬег (ііе Шіуїтік (іег икгаіпі- 
зсЬеп Уоікзііесіег, уоп Р. Коїезза, IV. БеЬегзісЬІ (іег ЬіесІегГогтеп (іег икга- 
іпізсЬеп Уо1кз<ііеЬіип£, 8. 65 — 1 і 8; 4. Біе ОгоззГатіїіе іт БогГе Мзапес 
(Вегігк* А11 8атЬіг іп ОзІ^аІіхіеп), уоп М. 2 иЬ гуску і, 8. 119 124; 5. 2иг 
ОезсЬісЬІе (іег Ощапізаііоп (іег Шіюті^агсіеп іт Б 1848. Біе роїпізсіїе „іііе^аіе* 
Иаііопаїкапіе іп 8іапіз1аи, уоп і. Кгеуебкур 8. 125—142; 6 АиІоЬіо^гарЬіе еіпез 
£г.-каІ РГаггегз уоп (іег Бібгезе СЬоїт аиз йег егзіеп НаІГІе (іег XIX ЛЬгЬ, тії^е- 
Шеііі уоп І. Кгурзак еуус, 8. 143— 57; 7. М зсеїіапеа, уоп М. Нгизеуйку], В. 
2ак1упзку<], І 8огапзкур 8 158—165; 8. \Уій8епзсЬаШісЬе СЬгопік: БеЬегзісЬІ 
сіег 2еіІзсЬгіііеп Гйг баз 4. 1905 — Біе икгаіпізсіїеп 2еіІзсЬгііІеп, уоп І. Бгусіго- 
га ипЗ І. Кгеуебку^’, 8. 166—186; 9. ВіЬІіо^гарЬіе, 8. 187—238, 10. Аппопсе 8. 
239-244 

ІпЬаІі вЗе8 1.ХХЕУ ВапсЗез. 1. ІпЬаІі без Вапсіез, 8. III—IV; 2 ЛиЬі- 
ІаитзЛУібти.)^ без Вапсіез бет РгоГ Уіасіітіг Апіопоуус ипй зеіп Рогігаї уоп і. 
Тгиз, 8. 1—4; 3. 2иг Віо^гарЬіе без МеігороЬіеп ОпізірЬог Біуоска, уоп М. Нги- 
веігйкуз, 8 5—9; 4 Біе Ьбігегпеп КігсЬеп іп (іег Бкгаіпе ипй іЬге Туреп, уот 
У. 8сегЬакоузку] (тії 2й Ріапеп ипй АЬЬіІйип^еп), 8. 10—32; 5 БеЬег (ііе 
НЬуІтік (іег икгаіпізсЬеп Уоікзііесіег, уоп Р. Коїезза, IV. БеЬегзісЬі (іег Ілейег- 
Гогтеп йег икгаітзсЬеп УоІкзйісЬипд, 8 33—68; 6. Аиз бет киНигсІІеп ипй \уіз- 

зепзсЬаШіеЬеп ЬеЬеп (іег Бкгаіпе іп сіег Міііе без XIX ЛігЬ., уоп А. Нгизеу£куі, 
8. 69—92; 7. Баз ВогГ Мзапес іт АН ЗатЬогегВехігке, уоп М. 2иЬгу6ку^. Акіеп- 
заттіипд, N. СУШ—СХЬІІ, 8 93—1^8; 8. Мізсеїіапеа, уоп Бг. В Всигаї, Бг. У. 
РегеІ2, Бг. І. Егапко, 8. 129—149; 9 \УіззепзсЬаШісЬе СЬгопік: БеЬегзісЬі (іег 
2еіІзсЬгіІІеп Гйг баз 4. 1905 (ЗіЬІизз), 8. 150—198; 10 ВіЬІіо^гарЬіе, 8. 199—242; 
11. Аппопсе, 8. 243—244. 

ЕпЬаЕі сіез 1-Х XV Вапйез* 1. ІпЬаІі без Вапсіез, 8. З—4; 2. 2ит Ап- 
йепкеп ап №кап(іег Моїсапоузку], уоп МісЬаеІ Нгизеу^ку^, 8 5—13; 3. 8іи- 
йіеп йЬег (ііе икгаіп‘зсЬеп Уоікзііегіег, І—VI, уоп Бг Іуап Егапко, 8. 14 — 84; 
4. ^сЬ бет КаїазІгорЬе уоп Л. 1708 КопГізкаїіопеп (іег Сиіег (іег АпЬап^ег Ма- 
гераз, уоп АІехапйег Нгизеу^куі, 8. 85—95; 5. ВеГгсіип^ еіпез Х^пМЬеШеп 
(іигсЬ еіп МайсЬсп іп Вгойу іт Л 1727. тіІ^сіЬеііІ уоп Бг. Вазіііиз 86игаї, 
8. 96—103; 6. Біе Кієуєг ?т ЬісЬіе (іег Кеіаііопеп сіег Лезиііеп, уоп Бг. Уіасіітіг 
Рсгеїг, 8. 104—116; 7 Мізсеїіапеа, тіІ^еіЬеіІІ уоп Е Но 1 і]бик, Л. Кгеуебкуі, 
МобиПкуі, 8. 117-130; 8 \УіззепзсЬаШісЬе СЬгопік: ^иезіе АгЬеіІеп гиг 

ОезсЬісЬІе сіез Ог Ейгчіепіит ЬНІаиеп, ете БеЬегзісЬІ уоп ВоЬйап Вибуп^куі, 
8. 131—166; 9. ВіЬЬ’о^гарЬіе, 8. 167—213; 10. іпЬаІІуеггеісЬпіз (іез ХУ ЛаЬг^ап^ез 
2ег МШеіІип^еп сіег 8еУСепко-Сезе!зсЬаГІ й-г \УіззепзсЬаГіеа (В. ЬХіХ ЬХХІУ), 8. 
814—235; 11. ІпЬаІі 8ег І—ЬХХіУ Вапйе (Іег МііЬеііио^еп (йеиІзсЬ), 8. 236—246; 
12. Аппопсе, 8. 247—248 

ІпЬаІі сіез І.ХХУІ В^псієз. 1. ІпЬаІі без Вапйез, 8.3—4; 2. „Еггеп^еія 
Мапепуегкйпйі^ип^* ипй без АппипЬаІіопзтузІегіит іУегзисЬ еіпег ОезсЬісЬІе (іез 
ЬІе? агізсЬеп ТЬетаз), уєгГ. уоп Бг. Н і 1 а г і о п 8 у 6 п с і к у і (ЗсЬІизз ГоІ$гІ). 8. 5—ЗЗЬ 



3. 81ибіеа йЬег (ііе икгаіпізсЬеп Уоікзііебег, VIІ—XIII. уоп Бг. Іуап Егапко*. 
8. 39—63; 4. СеЬег біе ВЬуітік <3ег икгаіпізсЬеп Уоікзііебег, уоп РЬіІагеі Ко* 
Іезза, У Баз УегЬаІіпіз бег і?кг. УоІкзіуІЬтік гиг кйпзіІегізеЬеп УегзШоаііоп 
(8сЬ1изз), 8. 64—116; 5. Еіпі^е Веііга^е гиг 2еіі (Іез вгоззґйгзіеп 8уіігієгаі1о 11480— 
1433), шіікеїеііі уоп ВоЬбап Вибупзку], 8. 117—142; 6. АиНп1ГзІа£е. Веііга^е 
гиг ОезсЬісЬіе без ЕгоЬпбіепзіез іп Саіігіеп ігп XIX І., уоп Іуап Кгеуеску^ 
8. 143—155; 7. Мізсеїіапеа, шіі^еіеііі уоп Е. Ноіі^сик, Н. 81гур6ку;р М. Нги- 
веузкуз, 8. 156—162; 8. \УіззепсЬаШісЬе СЬгопік: БеЬегзісЬі бег 2еіізсЬгіГіеп Гиг 
баз 1. 1906: ІІкгаіпізсЬе 2еіІзсЬгіГіеп, 8. 163—187; 9. ВіЬІю^гарЬіе 8. 188—226; 
10. Аппопсе, 227—228. 

ІпІіаІЇ їіез І. ХХУ і 3 Вапсіев. 1. ІпЬаІІ без Вапбез, 8. 3—4; 2. 2иг аіі- 
гиіЬепізсЬеп Біаіекіоіо^іе (2иг Ега^е йЬег беп Біаіекі уоп уоп Наїус-УІабітіг), уоп 
УІабітїгВозоу. І. Ьіііегаіиг бег Ега^ге, 8. 5—34; 3. яЕггеп§е1з Магіепуегкйп 

ипб баз Аппипііаііопзтузіепит (УегзисЬ еіпег СгезсЬкЬіе без ІіІІегагізсЬеп 
ТЬетаз), уоп Бг. Нііагіоп Зубпсігку^ (8сЬ1изз), 8. 35—76; 4 КиіЬепеп уоп 
ЬетЬеі£ іп бег егзіеп НаІГіе без XVI ЛігЬ., уоп Іуап Кгуріакеуус, 1—III, 8. 77—106; 
5 ЕаІзсЬип^еп бег МаІпкеІЬйоЬег Гиг роїпізсЬе АиГзіапбізеЬе, еіп Веіігад гиг СЬагак- 
іегізіік бег гиіЬепізсЬеп ОнзіІісЬкеіі іп Саіігіеп, іті^еіеііі уоп Іуап Кгеуебкуі, 
8. 107—II3; б. Бгз БогГ Мзапес іт А11 8атЬогег Вегігке. Веііга^е гиг СезсЬісЬіе 
еіпез ^яІіхізсЬеп БогГез, тіІ^еІЬеіІі уоп МісЬаеІ 2иЬгуску;р Акіепьаттіип^, 
N. СХЬІІІ—ССХХІ (Всіїїизз), 114—170; 7 Мізсеїіапеа, уоп М Нгизеу^куз, 
І. Егапко, В. 8 сига І, 8. 171—182; 8. ІУіззепзсЬаГіісЬе СЬгопік: БеЬегзісМ бег 
апіЬгороІо^ізсЬеп ипб ап ЬаоїодізсЬеп 2єіізсЬгіГіеп Гиг баз б. 905, уоп Бг 2епо 
Кигеїа 183—202; 9 ВіЬІіо^гарЬіе 8. 2оЗ —242; Аппопсе, 8. 243—248. 

ІсіЕіаЕі (іев І.ХХУШ Еагайез- 1. ТпЬаІІ без Вапбез, 8 3—4; 2. №сЬ бег 
КаіазігорЬе уопі б. 1708: Еіпдиагііегип^ бег гиззісЬеп Ве^ітепіеп іп бег Бкгаіпе, 
уоп Аіехапбег Нгивеубку,}, 8. 5—25; 3. Киіііепеп уоп ЬетЬег^ іп бег егзіеп 
Наїііе без XVI «ЇЬгЬ., уоп Іуап Кгуріакеуус, IV—V, 8. 26 50; 4. Біе уепегіа- 
пізсЬе ВоізсЬаЙ ап СЬтеїпускуі (іт б. 1650), уоп Бг. Мігоп КогбиЬа, 8. 51—89; 
5. Віибіеп йЬег б^е икгаіпізсЬеп Уоіквііебег, уоп Бг. Іуап Егапко, XIV—XXI, 
8. 90—145; 6. Біе Тгіїо^іе уоп РгоГ. А^аіЬ. Кгушзку^, уоп Уіабішіг Возоу, 

8.146—171; 7. Мізсеїіапеа, уоп Н Вубпсігкуз, 1. Кгеуескуз, М. Нгивеузкуі, 
8. УУіззепзсЬ .ШісЬе СЬгопік: Еіпо^гарЬіе іп беп тсезіеигорйізсЬеп 2еіІзсЬгіГіеп уош 
3, 1903, уоп Бг. 2епо Кигеїа 8. і/9—202; 9. ВіЬІю^гарЬіе 8. 203—239; 10. Ап¬ 
попсе, 240—244. 

Іпіігіі с!єб І.ХХЕЖ ВапсІєБ- 1. ІпЬаІі без Вапбез 8. 3—4; 2. ВиіЬепеп 
уоп ЬетЬег^ іп бег егьіеп Наіґіе без XVI ЛігЬ., уоп Іуап Кгуріакеуус, VI—ЇХ 
(8еЬ1изз), 8. 5—51; 3. НізІогізсЬе БеЬегзіеЬІ бег БкгаіпізсЬеп 8ргасЬіоізсЬип§;, уоп 
Іуап ОЬіепко, 8. 52—92; 4. Веііга^е гиг ОезсЬісЬіе бег УоІкзЬеие^ип^еп уот 
6. 1768 (Коїфувсупа) IV. ЕггаЬІип^ еіпез Аи^епгеи^еп уоп бег Ніпгп-Ьіип^г без 
Іуап Нопіа, тіі^еіеііі уоп МісЬаеІ Нгивеузкуі, 8. 91- 96; 5 2иг Вю^гарЬіе 
без Іуап УаЬуІеуус, тіі^еіеііі уоп Бг. Іуап Егапко, 8. 97—141; 6. Біе Ха- 
теп, Уогпаїпеп ипб 2ипа1ті п бег Ваиегп іп Мвапес, Вег А1і-8атЬіг, тіі^еіеііі 
уоп МісЬае 1 2иЬгубкуі, 8 142—154; 7. Мізсеїіапеа, уоп V. Нпаїіи к. Н. 8уієп- 

сігкуі, А1. Нгизеубкуі, 8. 155 — 164; 8 ІУіззепзсЬаШісЬе СЬгопік: ЕіЬпо^гарЬіе 
іп беп \уезіеигораізсЬеп 2еіізсЬпГіеп уот б 1905, уоп Бг. 2епо Кигеїа (ВсЬІизз) 
8. і65—120; 9. ВіЬііо^іапНиі 8. 121—239; 10. Аппопсе, 8. 240—244. 

Іг^ЬаЕІ; гіев І-ХХХ. Вазійев. 1. ІпЬаІі без Вапбез 8.3—4; 2. Еіп Веііга^ 
ги беп 81ибіеп йЬег біе О.-ІіоЬег ВіЬеІ, уоп Бг. іуап Егапко 8. 5—18; 3. Хасії 
бег КаїазігорЬе уоп б. 1708. Біе Кгіе^загЬеіІеп, уоп Аіехапбег Нгизеузкуі 8. 19—Зо; 
4. НізІогізсЬе БеЬегзісЬі бег икгаіпізсЬеп ЗргасЬГогзсЬип^, уоп Іуап ОЬіепко 
(8(Ь1изз) 8. 36—52; 5. РоїпізсЬе Копзртаїіопеп ипіег бег гиіЬепізсЬеп Хб^Ьп^еп 
ипб СеізіЬсЬеп Саіігіепз іп І 1831—46, еіпе 81ис1іе уоп Бг. СугіП ьіисіспзкуі 
8. 53—108; 6. Веііга^е гит УоІкз^аиЬеп аиз бет Ап!ап£ без XIX ІЬгЬ. Уатріге 
ипб УегзсЬІеррип^ бег ВеисЬе. уоп Бг. 2епо Кигеіа 8. 49—1^:4; 7 МізсеЬшеа, 
уоп В Іапиз, 8. Тотазі^УЙкуз ипб V. Нпаііик 8. 125-152; 8. \\ТіззепзсЬа№- 
ІісЬе СЬгопік: БеЬегзісЬІ бег 2еіізсЬгіГіеп Гиг баз І. 1906 (8сЬ1изз) 8. 153—194; 
9. ВіЬїіоягарЬіе 8. 195 -236; 10. Аппопсе, 8. 237—240 



ЕпЕїаІі сіев І.ХХХІ ВагоєЕез. 1. ІпЬаІІ без Вапбез, 8. 3—4; 2. ж2егзЮ- 
іуип£ бег Н0І1е“, еіа икгаіпізсЬез Раззіопзбгата, уоп Іуап Ггапко, 8. 5—50; 
3. НіеготопаеЬоз КІетепГз ипЬекаппІе Ое<іісЬіе (АпГап^ (і. XVIII ЛігЬ.), тії^еіеііі 
уоп Вазіїіиз Б о та пуску], 8. 51—126; 4. ОШгіеІІе Маззге^еіп £е£еп біе СЬо- 
Іега іш «І. 1831, тіі£е1еііі уоп Місіїаеі 2иЬгуску]. 8. 127—133; 5. Еіп Агіікеї 
Нікоіаиз Ктусукеуус’з йЬег біе гиіЬепізеЬе ЗсЬгіШга^е іт І. 1834, тіІ£еІеі11 уоп 
І)г. Вазіїіиз Всигаі, 8.134—144; 6. Мікоіаиз Базкеуус, Иекгоіо?, уоп МісЬаеІ 
Нгизеуйкуі, 8. 145—150; 7. Мізсеїіапеа, уоп 8. Тотавіузкуз, V Вагууп- 
£куз‘, М. Уо2пз‘ак, 8. 151—171; 8. \УіззепзсЬаШісЬе СЬгопік, уоп 8 Т отаві V- 
6куз‘, 8. 172—179; 9. ВіЬІіо^гарЬіе 8. 180-407; 10. ІпЬаІІзуеггеісЬпіз сіез XVI ІаЬг- 
£ап£ез бег Міиеііип^еп бег ІЗеусепко-СгевеІІзсЬаЛ; (іег ^іззепзсЬайеп (В. 170^— 
ЬХХХ), 8. 208 -422; 11. ІпЬаІІ бег Вапбе І— ЬХХХ (Іег МіИеіІип^еп (беиізсЬ), 8, 
.243—234; 12. Аппопсеп, 8. 435—240. 

ВпВіаЕі сЯеб ИХХХВі Вапсіее. 1. ІпЬаІІ без Вапбез, 8. 3—4; 2. 2и РгоГ. 
Уіабітіг Апіопоуус’з СебасЬіпіз (\¥ібгпип£ ипб Рогігйі), 8. 5—6; 3 Егтпегип^ ап 
Уіабітіг Апіопоуус, уоп МісЬаеІ Нгивеузкуз, 8. 7—9; 4. СгаЬкгеиге іп бег 
Бкгаіпе, тії^еіеііі уоп Копзіапііп Йугобкуз (тії АЬЬіІбип^еп), 8 10—29; 
<5. Кеие Веііга^е гиг СезсЬіеЬіе без икгаіпізсЬеп Кгіррепзріеіз, тії^еіебі уоп Бг. 
Іуап Ггапко (тії Шизігаїюп', 8. 30—52; 6 Іуап Йикіузкуі’з УогзсЬІа^ еіпег 
НесЬІзсЬгеіЬип§ аиі бет Коп^геззе бег „гиІЬепізсЬеп Се1еЬгІеп“, тііа;. уоп МісЬаеІ 
Уогпз’ак, 8 53- 86; 7. РоїпізсНе геуоіиііопаге 8ігбтип£еп ипіег беп гиіЬепізсЬеп 
Кіегікегп ипб СеізИісЬеп іп Оаіігіеп 1831—1846, еіпе 81абіе уоп Бг. Сугіїї 8іи- 
бупйкуз (8сЬ1изз), 8. 87—177; Мізсеїіапеа, уоп У. Вагуупзкуз, І у. 8руІкоу- 
зкуз, В. Веигаї, 8. 178—188; 9. ІУіязепзсЬаПІісЬе СЬгошк: АпІЬгороІо^ізсЬе 
и. агсЬаоІо^ізсЬе 2еіІзсЬгШеп іт 4 1906, уоп Бг. 2. Кигеїа (8сЬ1изз ІоІ£І), 8. 
189—205; 20. ВіЬЬо^гарЬіе, 8. 206—242; 11. Аппопсеп, 8. 243—244. 

ЕпЕїаіі Йеа І.ХХХШ ВапвЕєз. 1. ІпЬаІІ без Вапбез, 8 3—4; 2. Віибіеп 
йЬег біе икгаіпізсЬеп Уоікзііесіег, XXIII—XXVI, уоп Іуап Ггапко, 8. 5—30; 
3. Веііга^е гит Ьіибіит йЬег біе \Уегке без Ьаигепііиз 8узапіз, уоп МісЬаеІ 
Уогпз'ак, 8. 31—88; 4. Ш^ага ипб Роїеп іт Апіап^е без XVIII <ГЬгЬ., уоп 81е- 
рЬап Тотавіузкуз, 8. 89—133; 5. Веіігаіге 2иг ОезсЬісЬІе бег Уо1кзЬе\уе^ип^ 
іт 4. 17<>8, V: Еіпе ТгіпіІагіег-БепкзсЬгііІ йЬег біе „Коїгрузбупа", уоп Іуап 8ру1- 
коузкуз, 8 134—157 ; 6. Аиз беп уіеггі^ег 4аЬгеп, 8іибіеп уоп Аіехапбег Нгивеу- 
зкуз, 1. „СгезсІнсЬіе без икгаіпізсЬеп Уо1кез“, уоп Р. Киїіз, В. 158—168; 7. Мізсеї¬ 
іапеа, уоп І. Ггапко, В. Ботапускуз, 8 169—184; 8. \УіззепзсЬаШісЬе СЬгопік: 
АпіЬгороІо^ізсЬе и. агсЬаоІо^ізсЬе 2еіІзсЬгіЙеп іт 3. 1906, уоп 2епо Кигеїа 
(ВсЬІизз). 8 185—198; 9 ВіЬІіо^гарЬіе, 8. 199—238; 10. Аппопсеп, 8. 239-240. 

ЕпігаК «§е© В.ХХХВУ ВагагЕез. 1. ІпЬаІІ без Вапбез, 8. 3—4; 2 Еіпе 
РгоЬе ояІеггеісЬізсЬег УегтіШип^ г\уізсЬеп СЬтеїпускуз ипб Роїеп, уоп Мігоп 
КогбиЬа, 8. 5—32; 3. Бп^агп ипб Роїеп іт АпГап^е без XVIII ЛігЬ., уоп 81е- 
рЬап Тотавіузкуз (Гогізеїгип^), 8. 33 — 87; 4. Біе Ігауезііегіе Аепеіз уоп Мі- 
сЬаеІіз, уоп Іагозіау Ногбупзкуз, 8. 88—97; 5. Іуап УаЬуІеуус а Із Ргебідег, 
тіі^еіеііі уоп Нііагіоп 8узепсіску], 8 98—110; 6 Біе АиІогзсЬаЇЇ Магко Уоу- 
сок’з, уоп Вазії Ботапускуз, 8. 111—171; 7 Мізсеїіапеа, уоп V. Регеїг, М. 
2иЬгускуз, М. Нгивеузкуз, 8. 172—184; 8. \УіззепзсЬаШісЬе СЬгопік: Хаііо- 
паїе УегЬаІІпіззе іп Оаіігіеп, геї уоп В. Рапез‘ко, 8. 185—202; 9. ВіЬІіо^гарЬіе, 
8. 203 -243; 10. Аппопсеп, 8. 244. 

ЕпЕїаЕї (Іез І.ХХХУ Оапгіее. 1. ІпЬаІІ без Вапбез, 8. 3—4; 2. 2иг Се- 
зсЬісЬІе без икгаіпізсЬеп Кгіррепзріеіз, уоп Уіабітіг Регеїг, 8. 5—20; 3. 8іи- 
біеп гиг СезсЬісЬІе бег кігсЬІісЬеп Бпіоп, уоп ВоЬбап Висупбкуз, І. Ізібогз 
2еіІ, 8. 21—44; 4. Бп^агп ипб Роїеп іт Апіап^е без XVIII <ІЬгЬ., уоп 81ерЬап 
Тотавіузкуз (Гогізеігип^), 8. 43 — 80; 5. Аиз беп уіеггі^ег 4аЬгеп, Зіибіеп уоп 
Аіехапбег Нгивеузкуз. 2. „ІІкгаіпе“ уоп Р Киїіз, 8. 81—105; 6 Вгіеіе без 
Міпізіегз Гіопап 2іетіа1ко\узкі ап беп ВізсЬої Іуап 8іирпу6куз, тіі^еіеііі уоп Су¬ 
гіїї 8іибупзкуз, 8. 106 — 133; 7. Мізсеїіапеа, уоп 8. Тотавіузкуз, В. Бота¬ 
пускуз* и. V. Нпаііик, 8. 134—158; 8. ТОззепзсЬаШісЬе СЬгопік: ЕіЬпо^гарЬіе 
іп беп ууезІеигораізсЬеп 2еіізсЬгіГІеп ійг баз 4 190), уоп 2епо Кигеїа (ЗсЬІизз 
Гої^і), 8. 159—190; 9. ВіЬІіо^гарЬіе, 8. 191—238; 10. Аппопсеп, 8. 239—240. 



ІпНаЗЗ гіев І.ЖХХУ2 Езпсіев. 1. *пЬаІІ (1е8 Вапбез, 3. З—4; 2. ЗІїнЗіеп 
гиг ОезсНісМе бег кігсНІісНеп ІІпіоп. і. Ізібогз 2еіЬ, уоп ВоЬ(іап Висупзкуі 
(Рогізеїгип^), 8 5—НО; 3. Ш^ага ипб Роїеп іш Апіап^е без XVIII бНгН., уоп 
ЗІерЬап Тотазіу^куі (Роїізеїгип#). 8 31—58; 4. Маїегінііеп гиг ОезсНісНІе 
бег ІІкгаіпе іт Мозкаиег „АгсНіу (ієн бизіітіішзіегіитз", уоп Іуап Ьіубгога, 8. 
59—81; 5. Етії Когуїко, еіп уег^геззепег зІауіз^Нег ЕіНпо^гарН, уоп Іуап 
Егапко, 8. 82—122; 6. Аіехапсіег ЬиоНпоуус аіз ВісНІег, уоп Іуап 8огап 
Йкуі, 8. 123—140; 7. М зсеїіапеа, уоп V. Регеїг, В. Зсигаї ипб 2. Кигеїа, 
8. 141—14ч; 8. \Уіз8еп5сНаШі> Не Сіігопік: 2еіізеНгіНеп іт 4. 1907, 8. 150—212. 
9. ВіЬІіо^гарНіе, 8. 213—245; 10. Аппопсеп, 246—248. 

ІпІгаК сЗєв І.ХХХУІІ Вапсіез. 1. ІпЬ.11 без Вапбез, 8. 3—4; 2. УуЬоу. 
йкуі ипб біе ІІпіоп уоп Нпбз‘ас, е»пе 81ибіе уоп Вазіїіиз Негазутсик (Рогі- 
зеігип^ іоі&і'., 8. 5—36; 3 Еіп АгШІегіесНеї без гиіЬепізсНеп ОгоззПігьІепІитз (аиз 
бет АгеИіу бег Иетугус’з), уоп У^асезіау Ьурупзку^ 8. 37—47; 4 Еіп Веі- 
іга£ ги Іуап’з уоп Уузща ЬеЬеп ипб ЗеИгіГІеп. уоп Вазіїіич Зсигаї, 8. 48—63; 
5. Еіпі^е Оокитепіе аиз бет Нигиіепіапбе аиз бег г\уеііеп НаіИе без ХУНІ баНгН., 
уоп Оззур Макоуеі, 8. 61—69; 6. ІІкгаіп’всНе ЗсНаизріеІе іп Оаіігіеп іп бег 
еггіеп Наїііе без XIX баНгН, уоп МісНаеІ У^гп^ак (8еЬ1изз Іоі^І), 8. 70—91; 
7. Мізсеїіапеа, уоп І Огубгога, І. Зогапзкуі ипб У. Б о т ап у ску і, 8.92—101; 
8. ІУіззепзсЬаШісНе СЬгопік: Біе ЕІЬпо^гарНіе іп беп \УезІеигпраізсНеп 2еіІзсНгіНеп 
Ніг б. б. 190о. уоп 2епо Кигеїа (ЗсЬІизв), 8 102—165; 9 ВіНІіо^гарНіе, 8. 166— 
217; 10. ІпЬаІізуйггеісЬпіз без ХУП баНг^ап^еч бег Міііеііип^еп бег 8еусепко-Ое- 
зеІІзсНаН б»*г ІУіззепчсНаИеп (ВЬ. ЬХХХІ-ЬХХХУІ), 8 218-232; 11. ІпЬаІІ бег 
Вапбе І—ЬХХХУІ бег Міїіеііип^еп (беиїзеН), 8. 233—246; 12. Аппопсеп, 8. 247—248. 

Ігсіггі* с9е& &.ХХХУНІ Вапсіез. 1. Іпііаіі без Вапбез. 8, 3—4; 2. 81и- 
біеп гиг ОезсНісНІе бег кігеЬІісЬеп ІІпіоп. II. Меігороііі Оге^ог, уоп ВоНбап 
Висупзкуі 8. 5—22; 3. УуЬоузкуі ипб біе ІІпі п уоп Наб^ас, еіпе ^Іибіе уоп 
Вазіїіиз Негазутсик. III. Ризкагз АиГзіапб ^РогІзеРтп^ Гої^і), 8. 23 5о; 
4 ІІкгат зсНе 8<Наизріе1е іп Оаіігіеп іп бег еізіеп НаІГіе без XIX ІЬгЬ, уоп 
МісНаеІ Уогпіак (ВсНІизз), 8 51 93; 5 Веііга^е гиг Ое ппсНіе без б. 1848, 
тіі^еіеііі топ Іуап Ргапко, 8 94 117; 6. Веііга^е гиг ОезсНісНіе бег гиіИ^пі- 
зсНеп ЄеізШсНкеіІ іп Оаіігіеп уот б. 1822 Ніз 1^5^, тії^еіеііі уоп МісНаеІ 2и 
Ьгускуі, 8. 118-150; 7. Мізсеїіапеа, уоп V. НпаЦик, Т. Кеуакоуус. М. 
Уогпіак, 8. 151 180; 8 ІУіззепзсНаГНіеНе СЬгопік: ІМеие РиНІікаїіопеп аиГ бет 
ЄеЬіеІе бнг икгаіпізсНеп ипб тсеізягиззізсЬеп ВіЬІіоргарНіе, уоп Іуап Кгеуескуі, 
8. 181- 197; 9. ВіНІіо^гарНіе, 8. 198—243; 10 Аппопсеп, 8. 244. 

ІпЬа» Лев В-ХХХІХ Вапсіев. 1. ІпНаїї без Вапбез, 8. 3-4; 2 ТЬеогіе 
бег ЬіІегаІигдезеНісМе ипб іНге ЕпІ\уіске1ип£. уоп Іуап Ргапко, 8. 5—45; 3. Уу* 
Ьоуякуі ипб біе ІІпіоп уоп Набіас, еіпе 81ибіе уоп Вазіїіиз Негазутсик. 
ІУ Оіе ІІпіоп уоп Набгає, 8. 46—90; 4. Аиз беп уіеггідег баЬгеп, Віибіеп уоп 
Аіехапбег Нгизеузкуі. З ЕіНпо^гарИізсНе РиЬІікаїіопеп ипб Ріапе, 8.91—110; 
5. Зіибіеп йНег біе ик»*аіш8сНеп Огаттаїікрп іп Оаіігіеп іт XIX ббгН, уоп Мі- 
сНаеІ Уогпіак (Рогізеїгип^ Іоіді), 8. 111— 43; 6. Огеі Вгіеіе уоп Уіабітіг Апіо- 
поуус ап Апіопіиз Мюбизге\узкі, 8 144 — 151; 7. Мізсеїіапеа, уоп Т. Кеуакоуус, 
І. Вогапзкуі ипб В. Ботапускуі, 8. 152—159; 8. ДУіззепзеНаШісНе СИгопік: 
ПНегзісНі: бег 2еіІзсНгіНеп Ніг баз б 19 )8 ІІкгаіпізсНе 2еіІзсНгіНеп, 8. 160—183; 
9. ВіНПо^гарНіе, 8. 184—239; 10. Аппопсеп, 8. 240. 

КпИваІі сЗев ХС Вапсіез 1. ІпНаїї без Вапбез, 8. 3—4; 2. Віибіеп гиг 
ОезсНісЬІе бег кігсНІісНеп Йпіоп. III. МізаеГз Вгіеі, уоп ВоНбап Висупзкуі 
(8сИІизз), 8 5 -24; 8. Маїегіаіеп гиг ОезсНісЬІе без зогіаіеп ипб бкопотізсНеп 
ЬеНепз бег Ігап^НогузіНепізсИеп ІІкгаіпе іт XVIII баЬгН., уоп Уікіог Вагуіпзкуі, 
8 25—32; 4 81ибіеп йНег біе икгаітзсЬеп Огаттзіікеп іп Оаіігіеп іт ХіХ бНгН., 
уоп МісНаеІ Уогпз’ак (Рогізеігип^ Іоі^і), 8 Зі—118; 5. Векапаї- ипб РагосНіаІ- 
ВіНІіоіНекеп бег Регетузіег Біоесезе, уоп МісНаеІ 2иЬгускуі, 8. 119—136; 
6. 2иг Рзу Ноіо^іе без баНгез 1818 (АІГаїге без 81. Нозоузкі), уоп * уап Кгеуескуі, 
8. 137—157; 7. Мізсеїіапеа, уоп 1 8о^апзкуі, У. Оотапускуі ипб М Уогпіак, 
8. 158 178; 8 ДУіззепзсНаШісНе СНгопік: АгНеііеп бег агсНаоїо^із* Неп Коп^гсззе 
іп СНагкіу ипб Каїегупозіау, уоп М. 2е1ігп]‘ак, 8. 179—2і2; 9. ВіЬ1іо£гарЬі«, 
8. 213 242; 10. Аппопсеп, 243—244. 



ІпЬаІі Лез ХШ ВапЛез 1. ІпЬаІі Оез ВапОез, 8. З — 4; 2. Неітапеппезі, 
ОегіІісЬкеііеп ип(1 ІІеЬегІїеЬ-гип^еп (іез Богіез 8иЬоііу, ^езаттеїі іп (і. 1897—9 
ипО тіі^еіеііі уоп Магко Нгизеузку;)*, 8. 5—32; 3. баїігіеп іп Оег 2. НаІГіе (іез 
XVIII ЛігЬ. Еіпе ІІеЬегзкЬі (іег пеиеп РиЬІікаїіопеп, уоп Іуап Кгеуеску,}, 
8. 34—94; 4. Еіп ЬіеОеіЬисЬ сіег Еатіїіе Ьеуускуі уоп СЬосеп, тіі^еіеііі уоп Уіа- 
(іітіг Нпаїіик, 8. 95—125; 5. 8іи0іеп йЬег (ііе икгаіпізсЬеп Огаттаіікеп іп 
СаЬгіеп іт XIX ЛігЬ., уоп МісЬаеІ Уогп^ак, УШ—IX (Еогізеігип^ іоі^і), 
8 126—150; 6. Веііга^е гиг СезсЬісЬіе (іез гиіЬепізсЬеп £г.-каі. 8етіпагз іп Ьет- 
Ьег£ іп Оеп І. 1837—1851, уоп 6еог£ Ктії, 8. 151—158; 7. МізсрНапеа, уоп І. 
Реіепзкуз, М. Уогпзак, М. 2иЬ гуску,}, 8. 159—166; 8. \Уіз5епзеЬаШіеЬе СЬго- 
пік: ІІЬегзісЬі (іег 2еіізсЬгіЙеп Ьіг (іаз І. 1908 (8еЬ1изз), 8. 167—203; 9. ВіЬ1іо£га- 
рЬіе, 8. 204—237; 10. Аппопсеп, 8. 238—240. 

ІпЬаІі Лез ХСІІ ВапЛез. 1. УоггеОе, 8. 1; 2. ІпЬаІі (іез ВапОез, 8. 3—4 
3. Рогіїаі Магзраз, 8 5—6; 4. 8сЬ\уе0ізсЬ - икгаіпізсЬег Виті уот І. 1708, уоп 
МісЬаеІ Нгизеузку;}, 8. 7—20; 5. Шиеіііу ипО ЬеЬеОуп (1708—1709), уоп Аіе- 
хапсіег Нгизеузкуз*, 8. 21 -65; 6. Аиз (іеп зсЬдуеОізеЬеп Метоігеп йЬег (ііе І. 
1708/9, уоп 8іерЬап Тотазі узкуз, 66—92; 7. Огіук іп 8сЬ\уе0еп, уоп АНгеО 
Іепзеп, 8. 93—169; 8. Оіе Еатіїіе Уо]пагоуйкуі іп 8сЬ\уе0еп, уоп А 11ге0 Іепзеп, 
8. 170—193 ; 9. Вгіеіе Реіегз Оез Огоззеп ап АОат 8іепіа\узкі, уоп 8іерЬап То- 
таз і уз к уд, 8 194—238; 10. Мізсеїіапеа: Огеі Вііеіе Магераз ап 8іе£тип0 ваіескі, 
тіі»еі. уоп А. Іепзеп; Ь) Аиз (іеп ВегісЬіеп (іез бзіеггеісЬізсЬеп АЬ^езапОіеп Ріеуег 
іп Мозкаи іп Оеп І. 1708 ипО 1709, тії^еі. уоп 8. Тотазіузкуз; с) Магера ипО 
Оіе Роіііік ОзіеггеісЬя, тіі^еі. уоп 8. То тазіузку^ 8 239—245; 11. 2и Магераз 
Рогіїаі, тіі^еі. уоп М. Нгизеузку,}*, 8. 246 • 248; 12. Аппопсеп, 8. 249—254. 

Іпізаіі Лез ХСІІІ ВапЛез. 1. ІпЬаІі Оез ВапОез, 8. 3—4; 2. Маіегіаііеп 
яиг СезсЬкЬіе Оег икгаіпізсЬеп ЬііегаіигзргасЬе, уоп Ргоі. УІаОітіг Регеіг, 
8. 5—ЗІ; 3. Біе ЬеісЬепкІа^еп ипО Оіе кігсЬЬсЬ ге1І£І0зе ОісЬіип& (Еіпе 8іи0іе 
йЬег Оіе Епілуіскіип^ Оег УоЛзІііегаіиг) уоп Ііагіоп 8 уі еп сіску;}*, І—ЛГ, 
8. 32—53; 4. Б.е Ега^е Оег Теііип^ Оаіігіепз іп Оеп І. 1846—1850, уоп Іуап 
Кгеуескуз І—ІІІ, 8. 54—69; 5. Уаіег ипО ТосЬіег (аиз Оет ІЯагЬІазз Іуап ЕеОо- 
гоуус’з), у»>п Іуап Егапко, 8. 70—89; 6. 8іи0іеп йЬег Оіе ^аІігізсЬ-икгаіпізсЬеп 
Огаттаіікеп Оез XIX ІаЬгЬ., уоп МісЬаеІ Уогп^ак, X—XI, 8 90—131; 7. Мі¬ 
зсеїіапеа, уоп М. Уогпз'ак, І. Егапко ипО І. НогОупйкуз, 8. 132—157; 
8. АУіззепзсЬаШісЬе СЬгопік: Еіпе роїпізсЬе АгЬеіі йЬег Іа^іеЙо, уоп М. 8 рак о у- 
йку], 8. 158—169; 9. ВіЬііо^гарЬіе, 8. 170—^08: 10. ІпЬаІізуеггеіеЬпіз Оез ХУІІІ 
ІаЬг£ап£е« Оег МіШОІипдеп (ВВ. ЬХХХ—ХСІІ), 8. 209—231; 11. ІпЬаІі Оег ВапОе 
І—ЬХХХ VII Оег Міііеіїшз^еп (ОеиізсЬ), 8. 232—246; 12. Аппопсеп, 8. 247—252. 

ІпЬаІі (Іез ХСІУ Вапеїез. ІпЬаІі Оез ВапОез, 8. 3—4; 2. Біе ЬеіеЬеп- 
кіа^еп ипО Оіе кігсЬІісЬ-геІі^юзе ОісЬіип^ (Еіпе ЗіиОіе йЬег Оіе Епі\уіск1ип£ Оег 
Уоікзіііегаіиг) уоп Ііагіоп 8 У] епсіску;), ІУ—УІ (8сЬ1изз), 8. 5—39; 3 8іи0іеп 
йЬег Оіе икгаіпізсЬеп УоІкзІіеОег, уоп іуап Егапко, ХХУІІ—XXX, 8. 40—57; 
4. Біе Ега^е Оег Теііипе; Оаіігіепз іп Оеп І. 1846—1850, уоп Іуап Кгеуеску^ 
ІУ—УГ, 8. 58 83; 5. ВагіЬоІотаиз Корііаг’з ВегіеЬип^еп гиг ^аІігізсЬ-икгаішзсЬеп 
Ьііегаіиг, уоп МісЬаеІ Тегзакоуес 1-У (8сЬ1изз ІоІ£І), 8. 84—106; 6. 8іи0іеп 
йЬег Оіе £а1І2ізсЬ-икгаіпІ5сЬеп Сгаттаіікеп Оез XIX ІаЬгЬ., уоп МісЬаеІ Уогпз'ак, 
XII—ХУ (8сЬ1изз Іоі^і), 8. 107—161 ; 7. Мізсеїіапеа, уоп М. Нги§еузкуі, М. 
Уогпіак ипО Т. Веуакоуус, 8.162—173; 8. ІУіззепзсЬаШісЬе СЬгопік: Аиз Оег 
СезсЬісЬіе ипО 8огіоіо^іе паііопаїег КатрГе, уоп V. Рапе^ко, 8. 174—194; 9. Ві- 
ЬИо^гарЬіе, 8. 195—249; 10. Аппопсеп, 8. 250—252. 

ІпЬаІі Лез ХСУ Вапеїез. 1. ІпЬаІі Оез ВапОез, 8. 3—4; 2. Баз Ьугап- 
йпізсЬе Кіг^ЬепііеО и. Оаз ЬіеО уот Неегезги^е ІЬогз, уоп УІаОітіг Вугсак 
(ЗсЬІизз ІоІ£і), 8. 5—29; 3. 8іи0іеп йЬег Оіе икгаіпізсЬеп УоІкзІіеОег, уоп Іуап 
Егапко, XXXI, 8. 30—53; 4. Біе Ега^е Оег Теііип^ Саіігіепз іп Оеп І. 1846—1850, 
уоп Іуап Кгеуебкуз, VII—УШ, 8. 54—82; 5. 8іи0іеп йЬег Оіе ^аІігізсЬ-икгаіпі- 
зсЬеп Сгаттаіікеп Оез XIX ІаЬгЬ., уоп МісЬаеІ Уогпз'ак (8сЬ1изз), 8. 83—106; 
6. ВагіЬоІотаиз Корііаг’з ВегіеЬип^еп гиг ^аІігізсЬ-икгаіпізсЬеп Ьііегаіиг, уоп Мі- 
сЬае! Тегзакоуеб (8сЬ1изз), 8. 107—154; 7. Мізсеїіапеа: Аиз ійп^зіег Уег^ап- 



^енЬеіі, уоп Копзіапііп Вугоскуі, 8. 155—169; 8. АУіззепзгЬзШісЬе СЬгопік: 
Бег Іеігіе Вап(і (Зег „Акіа ^госігкіе і гіетзкіеК, уоп А1. Иазагіііу, 8. 170—190; 
9 ВіЬііо^гарЬіе, 8. 191—243; 10. Аппопсеп, 8. 244. 

іздЬаіі гіез ХСУі Ваізгіез. 1. ІпЬаІІ (Іез Вапсіез, 8. 3—4; 2. Б^з Ьугап- 
Ііпізсіїе Кііс!іеп1іг<і и. баз Ьіе<і уош Неегезги^е ІЬогз, уоп ^1а(іігг»іг Вугсак, 
(ВсЬІизз), 8. 5—32; 3. 2иг СгезсЬісЬіе <1ез икгаіпізсЬеп асЬІзіІЬі^еп Уегзез, уоп 

ТЬеосІог Когв, 8. 33—40; 4. Бег Агіапегіа^ ги Кузеїіп іп Уоіупіеп іш М. Маі 
1638 (Веі1га£ гиг безсЬісЬІе Іег Агіапег іп <1ег ІІкгаіпа), уоп Уіасезіау Ьуруп- 
йкуі, 8. 41—57; 5. Веііга^е гиг СгезсЬісЬіе сіег Уо1кзЬечуе£ип£ іш 3. 1768. VI. Ме* 
шоігеп (Іез Ботіпік 2а\Угоскі йЬег (Зіе „Коїірузсупа1*, уоп Іуап Вруїкоузкуі, 
8. 58—93; 6. Біе Ега^е (Іег Іеі1ип£ Оаіігіепз іп (Іеп І. 1816—1850, ІХ+КагІе, уоп 
Іуап Кгеуеску^’, 8. 94—115; 7. МізсеІІапеа, уоп і. Кгурз'акоуус, М. Уогпіак 
и. У Богозепко, 8. 116—150; 8. \УіззепзсЬаШ’сЬе СЬгопік: Бепктаїег Ма^ке- 
(іілііепз (X. Р. Копіакоу, Макесіопіеп, АгсЬаоІо^ізсЬе Веізе) уоп Копзіапііп 8у- 
госкуз, 8. 151—161; 9. ВіЬІіодгарЬіе, 8. 162 238; 10. Аппопсеп, 8. 239—244. 

- ІпїгаЗі Йев ХСУІІ ВзпсЗез. ІпЬаІІ сіез Вапбез, 8 3—4; 2. Аиз (Іег Уег- 
^ап^епЬеіІ (іег Віасії Вгобу (Еіп Всіїга^ гиг СгезсЬісЬіе сіег В^асіі іш ХУП ІаЬгЬ.), 
уоп Іуап Вогаиьку,] і—II. 8. 5—25; 3. Веііїа^е гиг СгезсЬісЬіе (Іег УоІкзЬеууе- 
#ип§“ іш 3. 1768 УІ Метоігеп сіез Оотіпік 2а\угоскі, уоп Іуап Вруікоузкуз 
^ВсЬіизз), 8. 26—73; 4. Ье^етіе иЬ<г (ііе дгеі Егаиеппаїигеп (Еіп Веііга^ гиг Ое- 
зсЬісЬіе Іег \Уап<іегип£ уоп Еоікіоге Моііуєп). уоп Уіайітіг Нпаї^'ик, 8. 74-85; 
5 Біе „Коїірузсупа” іп сіег роїпізсЬеп Ьііегаїиг уог сіет 3 1641, уоп Уаззуі 8си- 
гаї, 8. 86—101; 6 Біе Ега^е сіег Теі1ип£ Саіігіепз іп сіеп 3. 1846—1850, уоп Іуап 
Кгеуеску], АпЬап^ (Маїегіаііеп), 8. 105—154; 7. МізсеІІапеа: Ье£еп(іе уоп (Іег 
2егзІбгшщ іег НбИе, пасЬ (Зег ВІагища-НапсІзсЬгіїї аиз 8ет ХУЛІ ІаЬгІї., уоп Іа- 
тозіау Ногсіупзку], 8. 155—174; 8. \УіззепзсЬаШісЬе СЬгопік: Баз Кеіегепсіаг- 
ОегісЬІ и. зеіпе Таїі^кеіі Ьеігеіїепсі (ііе икгаіпізсЬеп Ьашіег ап (Зег ДУепДе (іез 
XVI—XVII ІаЬгЬ., уоп Іуап Кгур^акеуус, 8. 175—188; 9. ВіЬІіо^гарЬіе, 
8. 189—238; 10. Аппопсеп, 8. 239—244. 

Іпііаіі сіез ХСУ9І9 Ванйез. 1. ІпЬаІІ сіез Вапйез, 8. 3—4; 2. 2иг Егаде 
йЬег (Зіе 8іе(31ип^еп (іег У^аіібеп. Еіпі^е Вешегкип^еп аиз Апіазз пеиегег АгЬеі- 
Іеп, уоп МісЬаеІ Нгизеузкуз, 8. 5—9; 3. Аиз (Зег Уег^ап^епЬеіІ (іег 8іа(31 
Вгобу, уоп Іуап Зогапзкуз, III, 8. 10—30; 4. Зілкііеп йПег (Зіе икгаіпізсЬеп 
УоІкзНебег, уоп Іуап Егапко: XXXIII. Біе 2еіІ СЬшеІпуску^’з (КоЬзагеп-8ап£в, 
зо£. Биту, Ьіегіег и. Уегзе) (Еогізеїгип^ 1оІ£І>, 8. Зі—54; 5. Біе тоігІз-ЬаШісЬе 
Роїііік (іег гиззізсЬеп Яе^іегип^ (іег ІІкгаіпа ^е^епйЬег іп (іеп І. 1710—1730, уоп 
Іуап Бгу<Згога (Еогізеїгип^ 1оІ£І); 6. 81и(ііеп йЬег (ііе даІігізсЬ-икгаіпізсЬеп 
Сггаттаїікеп (іез ХІХ^ ІаЬгЬ., уоп МісЬаеІ Уогп^ак, АпЬапд, 8. 75—146; 
7. МізсеІІапеа, уоп Ж 8бегЬакІУзкуі, У. Нпаї^ик и. МісЬ Уогпзак, 8. 147 
—162; 8. ЖззепзсЬаШісЬе СЬгопік: Аиз (іеп пеиегеп РиЬІікаІіопеп (іег Викоуіпа, 
▼оп Мігоп КогбиЬа, 8. 163—172; 9. ВіЬ1іо£гарЬіе, 8. 173—239; 10. Аппопсеп, 
-8. 240 —241. 

Іпііаій сіев СІ Вапсіее. 1. ІпЬаІІ (іез Вашіез, 8 3—4; 2. Біе 8ргасЬ1еЬге 
(іез Ьаигепііиз Яугапу аиз (іет І. 1596, уоп МісЬаеІ Уогпзак, 8. 5—38; 3. 8іи- 
(ііеп йЬег (ііе икгаіпізсЬеп Уоікзііейег, уоп Іуап Егапко: ХХХПІ. Біе 2еі1 
СЬтеіпускуз’з (КоЬгагеп-8ап£Є, зо$. Биту, ІлеДег и. Уегзе), 8. 39- 62; 4. Біе 
т^ігІзсЬаШісЬе Роїііік (іег гиззізсЬеп Ке£Іегип£ (іег ІІкгаіпа ^ергепйЬег іп беп І. 1710 
—1730, уоп Іуап Бгугїгога, 8^ 63—100; 5. „їт еі^епеп Неіт“ (СетаМе уоп 
Т. 8еусепко), уоп Копзіапііп 8уго6куі (тії еіпег РЬоІоІуріе), 8. 101-108; 
6. Раиііп 8шепсіскі, зеіпе риЬНгізІізсЬе, ^іззепзсЬаШісЬе ип(і ІіІегагізсЬе Таїі^кеіі, 
уоп Уіайітг Ка^гукеуус, І, 8. 109—129; 7. МізсеІІапеа, уоп V. Регеїг, І. 
Ьуппусепко иті М. Нгиаеуйкуз, 8 130—143; 8. ІУіззепзсЬаШісЬе СЬгопік: 
Веііга^е ги 81и<3іеп йЬег ипзеге Етщгаїіоп, уоп 2епо Кизеїа, 8. 144—158; 
9. ВіЬ1іо£гарЬіе, 8. 159—196; 10 ІпЬаІІзуеггеісЬпіз XIX ІаЬг^ап§ез іег Міііеііип^еп 
(ВВ. СІ—СУІ), 8. 197—222; 11. ІпЬаІІ (іег Вапйе І—ХСУІІ1 (іег Мі11еі1ип£еп 
(<іеиІзсЬ), 8. 228—238; 12. Аппопсеп, 8. 239—244. 

ІпНаН сіез СІІ Вапсіез. 1. ІпЬаІІ (іез Вап(іез, 8. 3—4; 2. Бет Апйапкеп 
Раиі Йуіескуі’з, уоп Уіайітіг Регеїг, 8. 5—10; 3. Біе 8ргасЬ1еЬге (іез Ьаигеп- 



ііиз Хуіапц айв бет Л. 1596, уоп МісЬаеІ Уогпз’ак (ЗсЬІизз), 8 11—87; 4. Аиз 
(іег Уег£ап£еп1іеіі бег 81а<іІ Вгобу (Веіігй^е гиг СезсЬісЬіе бег 8іабі іш XVII ЛаЬгЬ.), 
уоп Іуап 8огап£куз (8сЬ1изз), 8. 88—115; 5. ІЛпЬе£піпбеіе УопуйгГе. Еіп Веі- 
іга£ гиг СезсЬісЬіе без „КиіЬепізсЬеп Іпзіііиіз" (Зіибіит гиіЬепит) ап (іег Ьет- 
Ьег^ег ІЛпіуєгзіШ, уоп Іуап Кгеуескуз, 8. 116—126; 6. РаиРп 8\уіепсіскі, зеіпе 
риЬІігізіізсЬе, тсіззепзсЬаШіеЬе ипсі ИіегагізеЬе ТаіІ£кеіі, уоп Уіабітіг Кабгу- 
кеуус, III—IV, 8. 127—147; 7. Мізсеїіапеа, уоп іу. §руікоузкуз, А 1. Моуус 
куз ипсі 8. Тотазіубкуз, 8. 148—164; 8. ІУіззепзсЬаШісЬе СЬюпік: Баз еіЬпо- 
дгарЬізсЬе Теггііогіит <іег ип^апзсЬеп Бкгаіпег, уоп А і. Казагізіу, 8. 165—191; 
9. ВіЬ1іо£гарЬіе, 8. 192—239; 10. Аппопсеп, 8. 240. 

ІпНаІі «Іев СІП Вапсіев. 1. ІпЬаіі сіез Вапбез, 8. 3—4; 2. Nеие Нуро- 
ІЬезеп йЬег сііе Апіап^е (іез зІауізсЬеп ип(і икгаітзеЬ-гиіЬепізсЬеп ЬеЬепз. КгііізсЬе 
Ветегкип^еп сіез МісЬаеІ Нгизеузкуз: Реізкег’з ТЬеогіе йЬег сііе игаїіе КпесЬ- 
зсЬаІІ (іег 81ауеп ип(і (ііе бабигсЬ Ьегуог^егиіепе Бізкиззіоп, 8. 5—27; 3. 8іи(ііеп 
йЬег (ііе икгаіпізсЬеп Уоікзііебег, уоп Іуап Ргапко: Сішіеіпускуз’з 2еіі (Рогі- 
зеігип^), 8. 28—53; 4. ІУігізсЬаШісЬе Роїііік (іег гиззізсЬеп Ве^іегип^ (іег ІІкгаіпе 
£Є£еішЬег іп (Іеп 1. 1710—1730, Vоп Іуап Бяубгога, 8. 54—97; 5. Еіпі^ез ііЬег 
біе зсЬбрІегіз-Ье Таіщкеіі (іез Маїегз Тгоріпз'іп аиі икгаіпізсЬет беЬіеіе, уоп 

Копзіапііп Вугоскуз, 8. 98—112; 6. Раиііп 8\уіепсіскі, зеіпе риЬІігізіізсЬе, 
\уіззеазсЬаШісЬе ип(і ИіегагізеЬе Таїі^кеіі, уоп Уіабітіг Вабгукеуус, 8. 113— 
190; 7. Мізсеїіапеа, уоп І. Кгурзакеуус, іу. Ргапко ипсі Р. 8то1а, 8. 191 — 
204; 8. ІУіззепсЬаііІіеЬе СЬгопік: Рго^гатте гиг Заттіип^ икгаіпізсЬег біаіекіо- 
Іо^ізсЬег ЕІ£епійт1ісЬкеііеп, уоп іу. 2і1уп£куз, 8. 205—208 ; 9. ВіЬНо^гарЬіе, 
8. 209—241; 10. Аппопсеп, 8. 242—244. 

ІпНаІі СІЄ8 СІУ Вапсіез. 1. ІпЬаіі (Іез Вапбез, 8. 3—4; 2. Біе роїетізсЬе 
Ьііегаіиг сіез Л. 1608. 8іисііе уоп Сугііі 8іибупзкуі (8сЬ1изз ІоІ£І). 8. 5—37; 
З 8іибіеп йЬег біе икгаіпізсЬеп Уо1кз1іесІеі\ уоп [уап Ргапко: СЬтеІпускуз'. Сар- 
Ііпзкі ип(і ВагаЬаЗ, 8 38—72; 4. ІІп^агізсЬ-гиіЬепізеЬе аппаїізІізсЬе N011260, уоп 
Л. Віїейкуз, 8. 73 82; 5. 2иг Віо^гарЬіе ипсі СЬагакіегізіік (іез Мукоіа Бзіуза- 
поуус, уоп Л. Ногбупзкуз, 8 83--і22; 6. 8ігеііІ£е ипб бипкіе Рипкіе іш ЬеЬеп 
(іез Оззур Лип] Ребзкоуус, уоп Бепуз Ьикізапоуус, 8. 123—173; 7. Мізсеїіапеа, 
уоп К. §угоскуз, ипй М. \Уогпзак, 8. 174—191; 8. ^УіззепзсЬаШісЬе СЬгопік: 
Бкгаіпіса іп еіпег гиззізсЬеп Апіеііип^ гиг 8е1ЬзІЬі1бип£, уоп V. Богозепко, 8. 
192—199; 9. ВіЬ1іо£гарЬіе, 8. 200—237; 10. Аппопсеп, 8. 238—240. 

ІпНаІі «Іев СУ. Вапсіев. 1. ІпЬаіі (Іез Вап(іез, 8. 3—4; 2. Баз Еуап£е- 
Ііит уоп Висаб (раІао^гарЬізсЬе ВезеЬгеіЬип^', уоп Ііагіоп 8уз‘епсіскуз, 8. 5— 

.17; 3. 8іис1іеп йЬег (ііе икгаіпізсЬеп Уоікзііебег. уоп Іуап Ргапко: 8сЬ1асЬі Ьеі 
Йоуіі Уобу ипб Когзипз, 8 18—49; 4. \УігІзсЬаШісЬе Роїііік (іег гиззізсЬеп Ве^іе- 
гип£ сіег Бкгаіпе ^едепиЬег іп (іеп Л. 1710—1730, уоп Іуап Бгубгога (8сЬ1изз), 
8. 50—91; 2. Веііга^е гиг Віо^гарЬіе (іез Магкіап 8азкеуус, уоп МісЬаеІ Тегза- 
коуес, 8. 1-2—115; 6. ІІЬег беп Ве^гіРР (іег рзусЬоІо^ізсЬеп Уогаиззеігип^ (іег 6е- 
іиЬІе, уоп ЗіерЬап Ваіез, 8 116—147; 7. Мізсеїіапеа, уоп I. Ргапко, М \Уог- 
пз’ак ипй М. Нгизеузкуз, 8. 148—174; 8. \УіззепзсЬаШісЬе Спгопік: Веііга^е ги 
8іи(ііеп йЬег икгаіпізсЬе Еті^гаііоп, II, уоп 2. Кизеїа, 8. 175—204; 9. ВіЬ1іО£га- 
рЬіе, 8. 205—242; 10 Аппопсеп, 8. 243—244. 

ІпЬаіі сіез СУІ Вапсіев. 1. ІпЬаіі <іез Вашіез, 8 3—4; 2 Ргадтепі еіпез 
Рзаііегз аиз сієш XIIі—ХІУ ЛаЬгЬ., уоп Лагозіау НогЗупзкур 8. 5-24; 3. 8іи- 
(ііеп йЬег (ііе Ог^апізаііоп сіег ЬетЬег^ег 8іаигор'^іаІЬгййегзсЬаіІ уот Ешіе (іез 
XVI Ьіз гиг Нйіґіе (іез XVII ЛаЬгЬ., уоп ТЬеойог ЗгіЬпуз, І—II, 8 24—40; 
4. 8іис1іеп йЬег сііе икгаіпізсЬеп УоІкзІіеОег, уоп іуап Ріапко: СЬтеїпускуз’з 
АиГепіЬаІІ Ьеі Вііа Сегкуа ип(і (ііе ЛиОепЬеігеп ігл 8отшег (іез Л. 1618, 8. 41—76; 
5. В іігаде гиг Віо^гарЬіе без Магкіап 8азкеуус, уоп МісЬаеІ Тегзакоуес 
(ісЬІизз), 8. 77—134; 6. ЇІЬег беп Бпіегз Ьіеб г\уізсЬеп Бгіеііз- ипб Уогзіеііип^з- 
^еІиЬІеп, уоп 8іерЬапВаІе], 8. 135—168; 7. Мізсеїіапеа, уоп І. Ргапко, М. 
Уогпзак ипб І. Кгеуескуз, 8. 169—191; 8. \УіззепзсЬаШісЬе СЬгопік: Еіп 
пеиег Кигзиз бег ууезіеигораізсЬеп АгсЬаоІо^іе. уоп М. 2аіігпзак, 8. 192—199; 
9. ВіЬИо£гарЬіе, 8. 200—240; 10. Аппопсеп, 8. 241—244. 



Іпііаіі^сієв СУ31 Вяпйев» 1. ТпЬаІі Оез ВапОез, 8. 3—4; 2. Бет Ап- 
Оепкеп ІакоЬ ВиІЬуп’з, уоп Місіїаеі Нгизеузку,]' (тії: Рогігаі), 8. 5—9; 3. „Еіп 
пісЬІз^йгОі^ег 8сЬеггц, ЬізІогізсЬез ВеОїсЬі; аиз сіет 1702, аиі ЬізІогізсЬет Ніи- 
ІегдгипО егїаиіегі уоп Іуап Егапко, 8. 10—38; 4. 2иг СгезсЬісЬІе Оег икгаіпізсЬеп 
бепегаї-КапгІеі, тії^еі. уоп Іуап ВгуОгога, 8. 39—51; 5. ВиШепізсЬез Ве»£- 
зсЬйІгеп-ВаіаіІІоп, 1848—1850, уоп Іуап Кгеуескуі, 8 52—72; б. Ніпіег Оеп 
КеОакІіопз-Киїіззеп сіез УУіепег „УізІпук“ ипО Оег „2оф На1уска“, тіі^еі;. уои Мі- 
сЬаеІ \Уо2пзак, 8 73—109; 7. Мізсеїіапеа, уоп і у. Егапко, І. 8у]епсз’іску] 
ипО М. 2иЬгуску^, 8. 110—128; 8 \УіззепзсЬаШісЬе СЬгопік: Еіп Веііга^ ги 
ЗіиОіеп йЬег ипзеге Еті^гаііоп, III, уоп 2епо Кизеїа, 8. 129—163; 9. ВіЬІіо- 
£гарЬіе. 8 164—І9б; 10. ІпЬаІІзуеггеісЬпіз ги (іеп ВОеп СІ—СУІ (іег Міііеііип^еп 
Оег Зеусепко-ОезеІІзсЬаІІ (іег ЛУіззепзсЬаЙеи (ІаЬг£ XX), 8. 197—220. 

ІвіЬаІ£ йєб СУПІ Вапгігв» 1. ІпЬаІІ Оез ВапОез, 8. 3—4; 2. ЗіиОіеп йЬег 
(ііе Ог^апізаііоп Оег і етЬег^ег ЗІаигорщіаІЬгиОегзсЬаІІ уош ЕпОе сіез XVI Ьіз гиг 
НаІГіе сіез ХУІ1 Іаіігіь, уоп ТЬеоОог 8гіЬпуі. III. Біе Воііе сіег ОгіесЬеп іп (іег 
ВійОегзсЬаЇЇ, 8. 5—38; 3 „Еіп пісЬІзшігОі^ег 8сЬеггК, ЬізІогізсЬез ОеОЬ Ьі аиз Оет 
І 1702, адГ ЬізІогізсЬет НтІег§гипО егіаиіегі уоп Іуап Егапко (ЗеЬІизз), 8. 
39—56; 4 Аиз Оет киїїигеїіеп ЬеЬеп Оег ІІкгаіпе іт XVII—ХУІП ІаЬіЬ,, уоп 
МісЬаеІ \Уогп^ак (ЗеЬІизз 1оІ£І). 8 57—102; 5. Аиз Оег УегГаззипе^езсЬісЬіе 
Оег ІІкгаіпе іп Оег Неїтапепгеіі, кгіІізсЬе Веііга^е уоп Шеоіаиз Уазуїепко, 8. 
103—116; 6. ІІЬег (ііе НбЬе без Уегіа^з Оег „Визаїка Біг}і5Ігоуа“, тії^еі. уоп Мі- 
сЬаеІ Тегзакоуес, 8. 117—139; 7. Мізсеїіапеа, уоп М. Нгизеузкуз І. УегсЬ- 
гаїбку] ипО М Уазу^еу, 8. 140—157; 8. УУіззепзсЬаШісЬе СЬгопік: Хеие 
АгЬеіІеп аиі Оет СгеЬіеІе Оег СезеЬісЬіе Саіігіепз іп Оег 2-Іеп НаІЇЇе Оез XVIII 
ІаЬгЬ. (1772—1790,, тії^еі. уоп іу. Кгеуескуз, 8 158—180; 9. ВіЬІіо^гарЬіе, 8 
181—237. 

ІпЬаН сіез СіХ Ваігйєз. 1. ІпЬаІІ Оез ВапОез, 8. 3—4; 2. Ет Веііга^ 
гиг Кеппіпіз Оез Киїїез Оег УоііаЬгеп іп Оег Шгаіпе, уоп СЬгузапіЬіиз Іазси- 
ггупЗкуз, 8 5—9; 3 Аиз Оет киЛигеІІеп ЬеЬеп Оег ІІкгаіпе іт XVII—ХУІП 
Іаі-гЬ., \оп МісЬаеІ \Уогпз*ак (ЗеЬІизз), 8. 10—38; 4. Аиз Оет ЬеЬеп Оег икгаі- 
пьсЬеп СеізІІісЬкеіІ Оег ЬетЬег^ег Біб< езе іп Оег 2\уеіІеп Наїї'іе Оез ХУПІ ІаЬгЬ., 
уоп Меіапіе ВогОип (8сЬ1изз іоІ^Ь, 8 39—90; 5. бгедог Іікеуус аіз Еііто- 
£гарЬ, уоп АпОгі] Егапко (8сЬ1изз ІоІ£І), 8. 91—122; 6. Еіпег уоп Оеп Х^і* 
гуп’егп, тіі£еі уоп МісЬаеІ Нгизеузкуз, 8. 123—125; 7. Мізсеїіапеа, уоп Ь 
НогОупзкуз, М. \¥огсдак ипО І. Егапко, 8. 136—165; 8. УУіззепзсЬаШісЬе 
СЬгопік: Оіе „Кіеузка]а 81агіпаи ипО іЬг ІпЬаІІзуеггеісЬпіз, уоп У. Богозепко, 
8 166—177; 9 ВіЬІіо^гарЬіе, 8. 178—227. 

ІпІгаВІ с5ев СХ Ваяйев. 1. ІпЬаІІ Оез ВапОез, 8. 3—4; 2. 81и0іеп йЬег 
Оіе икгаіпізсЬеп УоІкзІіеОег, уоп Іуап Е^гапко: Еірт/ип^еп ипО ВегЬ Ь1і§ип§еп 
(Еогізеїгип^ ГоІ£І), 8. 5—30; 3. Біе СиОпоуег Катра^пе іт І 1660, 81и0 еи 
уоп \Уазу1 Негазутсик (Еогізеїгип^ 161&1), 8. 31—о4; 4. Аиз Оет ЬеЬеп Оег 
икгаіпізсЬеп СеізІІісЬкеіІ; Оег ЬетЬег^ег Вібсезе іп Оег г\уеііеп НаІЇЇе Оез XVIII 
ІаЬгЬ., уоп Меіапіе ВогОип, 8сЬ1изз (Акіепзійске), 8. 55—10'); 5. Ро£гоОт ипО 
2иЬгуску], уоп ЕизІасЬіе Тузупзка, 8 101—122; 6. Сге^ог Іікеуус аіз ЕШпо- 
?гарЬ, уоп АпОгеаз Егапко (8сЬ1изз Іоі^і), 8. 123—156; 7 Мізсеїіапеа, уоп І. 
Егапко. V Нпаі^ик ипО М. \Уогп]ак, 8. 157—182; 8. \УіззєпзсЬаШісЬє СЬго¬ 
пік: Еіпе пеие ОезсЬісЬІе Оег Озтапеп, тії^еі. уоп А. Кіик, 8. 183—192; 9. Ві- 
ЬІіо^гарЬіе, 8 193—248. 

ІвгВгаЕі сіев СХІ Вапсіег. 1. ІпЬаІІ Оез ВапОез, 8. 3—4; 2. 81и0іеп йЬег 
Оіе О^апізаНоп Оеі ЬетЬег^ег Зіаигорі^іаІЬгиОегзсЬаІІ уот ЕпОе Оез XVI Ьіз 
гиг Мі'іе Оез XVII ІаЬгЬ, уоп ТЬеоОог ЬгіЬпу]. IV. Маїегіеііе УегЬаІЬпіззе Оег 
М і^ІіеОег (8 Ьіизз Ги1§М, 8. 5—24; 3. ЗіиОіеп йЬег Оіе икгаіпізсЬеп УоіквІіоОег, уоп 
Іуап Егапко Ха(Ьііа^е ипО ВегісЬ%ип£еп, V—XV, 8 25—52; 4 Біе СаОпоуег 
Катріьгпе уот <1. 1660, ЗіиОіеп уоп Уазуі Негазутсик^ЕогізеІгип^), 3 53—83; 
5 КпіізсЬе Ветегкипігеп ги Оет Техіе Оег ВісМип^еп Зеусепко’з, уоп Лиііап 
Ріотапсик (ЗсЬІизз Іоі^і), 8. 84—116; 6. Оге^ог Іікеуус аіз ЕіЬпо^гарЬ, уоп 
АпОгеаз Егапко (ЗсЬІизз), 8. 117—139; 7. Мізсеїіапеа: Аиз Оег ЕгиЬгеїі Оег 
икгаіпізсЬеп Рге.-зе іп баїігіеп, уоп М. АУогп^ак; 8. 140—159; 8. \УіззепзсЬаШісЬе 
СЬгопік: Еіпе ууезІеигораізсЬе АпзісЬі йЬег Озіешора (К. БівіепсЬ, Біе озіеигорйі- 
бсЬєп іііегаїигеп іп іЬгеп Наир1зігбтип$еп Оаг^езІеІИ), уоп М. ЕеО^изка, 8. 160 
—168; 9. ВіЬІю^гарЬіе, 8. 169—235. 



ІпІіаІЇ сйев СХ38 Запйез. 1. ІпЬаІі (іев ВапЗез, 8. 3—4; 2. Еіпі^ез ііЬег 
Зіе Таіі^кеіі Роззеуіт, уоп Іуап Кгур]’акеуус, 8. 5—28; 3, 81шііеп ііЬег (ііе 
икгаіпі^спеа УоІкяІіеЗег, уоп Іуап - гапко Насій»а#е ипсі Вег«с1іі ^ип^еп іЗеЬІизз), 
8. 29—58; 4*. ВіиЗіеп йЬег <ііе Ог^апіяаііоп (іег ЬетЬег^ег Ві.шгорі^іаІЬгйЗегясЬаЇЇ 
уот ЕпЗе Зез X ч І Ьіз гиг Міііе Зез XVII ЛаЬгЬ., уоп ТЬеоЗог Зг^Ьпуі. IV Ма- 
іеііеііе УегЬаІіпіззе Зег Міі^ІіеЗєг (Рогізеиип^), 8. 59—73; 5. Віє СиЗпоуег Кагп- 
рн^пе уот Л. 1660, ВіиЗіеп уоп \газ^у1 Негазутсик (Рогіяеігип^), 8. 7*1—89; 
6. КпіізсЬе Вептгкип^еп ги Зет Техіе (іег Вісіїіиш/еп Веусепко’з, уоп Л и Ііап В. о- 
тапсик ВгЬІиззі, 8 90—119; 7. Міз-еіі.теа. уоп V. МоЗгаїе уз к у і, Л. Ног- 
(іупйкуі ипЗ Рїї. Коіезза, 8. 120—138; 8. УУіззепзоЬаШіеЬе СЬюпік: Ваз аііе 
икгаіпізсЬе Бгата ипсі пеиеге РогзсЬип^еп ЗагйЬег, тіі^еі. уоп М. \Уо2П^ак, 8. 
139—191; 9. ВіЬІіо^гарЬіе, 8 192—237. 

ІпЬаИ; йез СХШ Взпсієз. 1. ІпЬаІі сіез ВапЗез, 8. З—4; 2. СеізИісЬе 
ипЗ кіп'ЬІісЬе І)ісЬшп£ іп Оаі- ипсі \Уезі- Еи^ора. Еіпіеііип^ ги ВіиЗіеп иЬег сіеп 
„ВоЬоЬ1азпука, уоп Іуап Ггапко, 8- 5—22; 3. Апіап^е сіег роїііізсЬеп ЬаиіЬаЬп 
Зез Озі^Гі] Оазкоуус. Аиз Зет ИасЬІаззе сіез ВоЬЗап Висупзкуі, 8. 23—43; 
4 Віє Сисіпоуег Катр^пз уот Л. 1660, 8іиЗіеп уоп Vа8зу1 Негазутсик (Рогі- 
зеігип^), 8 44 — 68; 5. Еіп Веііга^ гиг Оез Ь'< Ьіе Зег ^егіеііип^ Ггеїег Козакеп- 
ІапЗегеіеи іт XVII ЛаЬгЬипЗегі, уоп УаЗіт МоЗгаІеузку^*, 8 69—76; 6. Уег- 
зисЬе Зег Огегапізіегип^ гиіЬепіз Ьег НаііопаІ^агЗеп іп Оаіігіеп 1848—1849, уоп 
Іуап Кгеуеску], 8. 77—146; 7. Мізсеііапеа, уоп І Уегс Ь гаізкуі, М. \Уог- 
піак ипЗ І. Кгеуеску;), 8. 147—1">9; 8 \УіззепзсЬаШіс1іе СЬгопік: Біе Іеігіеп 
ІЛеГегип^еп Зег АгЬеіі уоп РгоГ. Йикоуус йЬег Зіе геїі^ібзеп УегЬШіпіззе ші XVII 
ЛаЬгЬипЗегі, уоп М. Нгивеузку^, 8. 160—167; 9 ВіЬІіо^гарЬіе (\'ог£Є5(*ЬіеЬіе, 
Аг Ьаоїо^іе, Кипзі^езсЬісЬіе, роІііізоЬе ипЗ Киїіиг^ез' ЬісЬіе, КесЬізкипЗе, Ьііегаіиг), 
8 168—2о6; 10. ІпЗех ги Зеп ВапЗеп СУІІ-СХЦ Зег „М.ііеііипдеп4* Зег Веусепко- 
Оезеїізс-Ьаіі Зег \УІ8зепзсЬайеп (ЛаЬг£ап£ XXI>, 8. 207—229; 11. ІпЬаІі Зег ВапЗе 
І—СХП Зег „Міііеі1ип£епа (іп ЗеиізсЬег ВргасЬе), 8. 230 248. 

ВпЕїаЗк с!єб СХіУ ВазпЗез* І. ІпЬаІі Зез Вапсіез, 8^3 4; 2. Біе КігсЬеп 
іт ЬапЗе сіег „Во]кеп“ БаЬгіепз ипсі ІІпдагпз. у^п \ТасІ!т §с егЬакі узку.| (тії 
12 АЬЬЬіІсіип^еп), 8 5—24; 3. 8іиЗінп йЬег сііе Ог^апізаііоп сіег ЬетЬег^ег 8іаи- 
горі^іа1Ьгй(1»лГ8« ЬаГі уот Еіиіе сіез X І Ьіз гиг Міііе сіез XVII ЛаЬгЬ. уоп ТЬео- 
сіог 8гіЬпу] IV. Мліегіеііе УегЬаІ1шз-е сіег МіІ^Ьесіег (8< Ьіизз 8. 25 56; 
4 Віє Сисіпоуег (\ятра^пе уот Л. 1660, 81исііеп уоп Уаззуі Негазутсик 
(8 Ьіизз іої^В, 8. 57—80; 5. Біе „АірЬаЬе1з1ге;1“ іт Л. 1859, уоп Іуап Ргяпко 
іРоїІзЧ/’.ип^ 8. 81 -116; 6. Баз Вс^кепісііот сіез Богіез Віїїа, уоп Нііагіоп 
8 У]‘епеіскуі), 8. 117—153; 7. Мізсеііапеа, уоп V. Мо сігаіе узк у^. V 2а]'ееу, 
М. Нгизеузку]’, 8. 154—161; 8. \¥]язепзсЬаШісЬе Сіїгопік: Вег СегпуЬоуег Аі- 
сЬаоІо^еп-Кор^геяз ипсі зете „Тгис1\к, пііі^еі. уоп V. НгеЬеп^ак, 8. 162—193; 
9. ВіЬію^іарІїіе (Вегепзіопеп ипсі ВеГегаіе): Уог^зсЬісЬіе, Аіч-Ьаоїо^іе ипсі Кипзі- 
дез Ьісіїіе, роїііізсіїе ипсі Киїіиг^ез ЬісЬіе, Ьі*егаІиг, 8ргасЬе (Ке^ізіег сіег Ьезрго- 
сЬепеп РиЬІікиі опеп. 8. 2Яі), 8 194—233; 10. Уоп Зет АизсЬиззе сіег Веуйепко- 
6езе11зс*Ьаіі 3^'Г ІДОьзепзсЬаІіеп (іп сіег Ап^еІе^епЬеіі сіег Веусепко ипсі зетег 2еіі 
дечуісітеіеп ЛиЬііаитя РиЬІікаїіппеп), 8. 234; 11. Апс*т еп. 8. 235—240. 

Вігв^абі сіез ОКУ Вгзпйез. 1. ІпЬаІі сіез Вапсіез, 8. 3 — 4 2 Еіпі^е Воки- 
тепіе ипсі Хоіігеп ги сіеп 2еі1еп Зег Огоз^ійгзіеп 8уіі іЬаіІо ипсі 8іе^езтипсі Ке]- 
зіиіоуус т%еіеі11 уоп Воікіап Вагуїпзку], 8 5—22; 3. 8рипт ^гоязгиззісЬег 
Іііег^гізсЬеп \У тке йЬег сііе РЬгепішісЬе Ипіоп, зо\уіє еіпез оШ/леіІеп Б *китепіз 
сіез Мозкаиег Не^і^гип^ іи сіег ^ОезсЬі Ьіе сіег 8уп* (іе уоп Р]«чепги аиз Зет Л. 
1 98, аиз Зет ХасЬІаззе Зез ВоЬЗап Вибупзкуз, 8 23—28; 4 8іиЗіеп йЬег 
Зіе О'^апізаііоп Зег ЬетЬег^гег 8іаигорІ£ІаІЬійЗ«-*гя< Ііаїк уоп ЕпЗе Зез XVI Ьіз гиг 
Міііе Зез XVII ЛаЬгії., уоп ТЬеоЗог 8гіЬпу] IV*. Маїсгіеііе УегЬаІіа’зяе Зег 
Мі%1іеЗег (8сЬ1и^з), 8 29—76; 5 Ваз \У»епег ^г.-каіЬ. Ве зііі- Ьепгетінаг іп Зеп 
ЛаЬгеп 1852—1855 уоп Лагозіау НогЗупзку.]’, 8 77—І ЗО; 6.) Бег ^аіігізсіїе 
„А1рпаЬеЬігеіі“ іт Л 1859, у-т Іуап Ргапко (^огізеігипд , 8 131—153; 7. Міз- 
сеііапеа, уоп V. Негазутсик, І Ргапко, О ІМоуускуі, 8. 154—176; 8 \\;ій* 
зепзсЬаГіітЬе СЬгопік: Ві^ Іегііеп Ватіе Зез „8йЗ\уезігиз.чзсЬеп АгсЬіуз“ (АрхивьЮго- 
Заііадной Россіи). уоп М НіиззуйкуІ, 8. 177—182; 9. ВіЬію^гарЬіе іКеїепзіопеп ипсі 
ВеГе'аіе): РоіііізсЬе ииЗ КиІіиг^езсіїісЬіе, Ьііегаіиг, ВіЬІюдгарЬіе ипЗ ВіЬ1іоіЬекз\уе- 
яеп, вогіаіез ипсі киїіигеїіез ЬеЬеп, 8. 183—240. 



Іп!?аІ$ сіє© СХУІ ВапсІез 1. ІпЬаІІ без Вапбез, 8. З—4; 2. Кеие Маїе- 
гіаііеп гиг безсЬігЬіе бег Вупобеп уои В.29 І шЧ^еІеіІІ; у**п іуяп Кгуріакеуус, 
8. 5—39; 3. Б е Сибпоуег Катра$ие без І. 166^*, 81ибіе уоп Уаззуі Негазут- 
сик (ВеЬІиззк 8 40—68; 4 ^ие Веіііа^е яиг V ег£аззио^^ез{ Ьі« Ьіе без Неїтапеп- 
Іапбез іш XVII—ЧУІІІ ІаЬгЬ., Иетегкип^еи уоп МіеЬаеІ ЗІаЬсепко ипб Ш- 
коїаиз Уазуїепко, 8. 69—86; 5. [)ег 8іигт аиГ баз АІрЬ^Ье*; іп Оаіігіеп іт 
1 1859, уоп іуяп Ргапко. 8 87—і25; 6. Уягіапіеа бег Меіобіеп икгаїггз Ьег 
КоЬ7агеп^ап^е („Биту"), іЬге СЬагакІегізІік ипсі Сггирріегип£, 8£ибіе уоп РЬіІа- 
геї Коїезза, 8. 126—165; 7. Мізсеїіапеа, уоп і. Ргапко, М. \Уо2П]'ак ипсі Р 
Йуіеску], 8. 166—189; 8. УУьзепзеЬаШіоЬе СЬгошк: Аіехапсіег ІаЬ1опо\узкі’з 
„безсЬЬЬіе бег ІТкгаіпе% кгііізсЬе ВезргесЬип^ уоп N 2а1і2прк, 8. 190—212; 
9 ВіЬ1іо£гарЬіе (Негепзіопеа ипб Кеіегаїе): Уиг£езсЬісЬіе, АгсЬаоІо^іе ипб Кипзі- 
дезеЬісЬіе, роІііізеЬе ипсі КиїіигйезспЬ'ЬІе, РЬіІоІо^іе, ЕІгш^гарЬіе, зогіаіез ипсі киї 
ІигеИез ЬеЬеп (ВйеЬегге^ізІег ьіеЬе 8. 261), 8 213—262. 

ІпЬзІІ сіє© СХУІІ ипсі СХУІІІ Вапсіев. 1 2иеі^пип^ Іуап Ргапко 8 1; 
2. 2иг Рга^е йЬег беп Бгзргип^ без ІІкгаіпізсЬеп Уоікззізттея уоп Ресіог Когз 
(Мозкаи), 8. 3-7; 3. 8ригеп сіег зкуІЬізсЬеп Киїіиг іп ОаЬгіеп уоп Уоіпбутіг 
НгеЬепз’ак (ЬешЬег^), 8. 9—25; 4 Еіиі^е Вешегкипдеп аиз сіегп ОеЬіеіе сіег 
аііегеа П'гсЬепзІауіз'Ьеп ОЬегзеІгип"^ уоп Уаігозіау бадіс (\Уіеп), 8. 27—ЗО; 

5. Бег СЬгопізі Хезіог, уоп Аіехсд ЗаеЬтаїоу (Ре-егзЬиг^), 8. 31—53; 6. Но- 
шег іп сіег Наїіс’зсЬеп < Ьгопік, уоп ВоЬсіап Вагуіпзкуі, (ЬегпЬег^), 8 55 — 63; 
7. Біе икгаіпізоЬеп Козакеп іп сіеп еиг^ра зсіїеп роМіз Ьеп г Іапеп игп 1620—1630 
(тії ііет Рогігаі Согпеїіз’ На^а), уоп Іуап Кгурзакеуус іЬетЬег^), 8 65—114; 
8. Еіп Мотепі Ьеі 2Ьогіу 1649 кгіІізсЬ ЬеІеиеЬІеІ, уоп 8іерЬап Тотазіузкуз 
(ЬетЬег£І, 8 115—125; 9. „Ипіег сіеп 8сЬиІг сіез Огоззеп Киг1йгз1епа. 2иг РоІШк 
Р. Богозепко’з, уоп Іуап Кгеуескуз (ЬетЬег&п 8. 127—ІЗ"; 10. „СЬгізІоз раз* 
сЬопа ЬетЬег^ег ^егеітіе Біаіо^е уоп Уазуїз Всигаі (ЬетЬегя), 8. 137—178; 
11. Аиз бет аііегеп КиІіигІеЬеп бег ип^агісЬеп ВиІЬепеп, уоп Ніабог 81гур- 
зкуз (Вибарезі), 8. 179 — 195; 12. Еіп Вазіїіапегероз ШЬекаппІег Ве1е£ бег гиШе- 
пізеЬ-роІпізсЬеп Ьііегаїиг уоп АІехапбег Вгйскпег (Вегііп), 8. 197—206; 
13. 2\уєі Ерізобеп аиз бег Оез- ЬісЬІе без 81ге:іез 2\уізсЬєп бебеоп ВаІаЬап ипб бег 
ЕетЬег°гег ВгйбегзсЬаЛ уоп Ребіг ЗгіЬпуз (ЬетЬег^), 8. 207—214; і і- КоЩа- 
ге^/зкуі’з Тгауезііегіе Апеібе уоп АНтеб Іепзеп (81о> кЬоїт), 8. 215—225; 15 
Бкгаіпіз Ье КоЬгагепзап^е („Виту“) уоп Мукоіа Зитео\у (СЬагкіу), 8 227—234; 
16. Еіпе уегзеЬоІІепе МагсЬепзаттІип^ аиз бет ип^агізсЬеп НиіЬепеп^еЬіеІе уоп 
Уоіобутуг Нпаіз'ик (кетЬегг). 8. 235—243; 17. Аиз беп ТгиитЬіІбегп бег 
МепзсЬЬеіі уоп Іап Ваибопіп бе Соигіепау (РеІегзЬпг^) 8. 245—249; 18. 
БкгаіпізсЬез РатрЬіеі йЬег беп Раряі аич бет XVI ЛЬгії уоп МугЬаіІо Уогпз'ак 
(ЬетЬег^, 8. 251—268; <9. Аиз бег Коггезропбепг бег ^аІігізеЬеп 8е1пШзІе11ег 
іп беп зееЬгіргег баїїгеп без XIX ІЬгЬ. уоп Туіко Веуекоуус (БетЬе^), 8. 269 
—286; 20. Ребз‘к“Ууе аіз АЬ^еогбпеіепкапбібаі уоп Іаг*-з1ау Ногбупзкіз (Ьет- 
Ьег^), 8 287—289: 21 бгипбіадеп беї* ІУісбег^еЬигІ бег ^еіззгияі* Ьоп Еііегаїиг 
уоп Ііагіоп 8 у і е п еіек уз* (< етЬег^) 8. 291 — 301; 22. УоІкзегхаЬІип^еп йЬег біе 
2&Ьіпшї£ бег Ьбзеп Ргаиеп уоп і і г і Роїіука (Рга^); 8. 303—320; 23. МабеЬеп* 
тагкіе. Е»п В^ііга^ гиг икгаіпіз Неп ЕіЬпоІо^іе уоп 2емоп Кигіеіа (Сгегпо\уіі2), 
8. 321—33^; 24. РгоЬе еіпег З^^зіетаїік бег икгаіпізсЬеп Біаіекіе уоп Іуап 2і- 
Іупзку] ЬетЬег»), 8 833—375; 25 Бег У^каїіу іи бег икгаіпізсЬеп ВргасЬе уоп 
Е и Ь е п Т у т с еп к о (IVагзсЬаи), 8 377 — 390. 

ІпіїаЕй сіез СХХІ Вагайез. 1. Бе Ьутпо^гарЬіа Магіапа іп Ессіезіа 
Бгає а — ТЬеоІ. Бг. Реігі Кгурз'акеуус ориз оозІЬитит, 8. 1—62; 2. Біе £а* 
ІігізсЬ-гиіЬепізсЬе КігсЬептаїегеі іп XV—XVI «Шг. уоп Ііагіоп Зузепсіску^, 
8. 63 — 116; 3. Еіпе р бпізсЬе Регзопійкаііоп бег ІГкгате аиз 1644 уоп ВоЬбап 
Вагуіпзкуз, 8. 117—1..*2; 4. Еіп Вєіігніг шг Кеппіпіз бег паіюпаіеп АпзсЬаиио- 
^еп Іакоут’з Ноіоуаскуз — тіідеіеііі уоп МусЬаз'Іо Уогпз'ак, 8. ІЗЗ—172; 5. То- 
Іеіпуас Ье ипб ЬеісЬеизріеІе 'п сіег икгаіпіз» Ьеп Ве^гаЬпізо»*бпио^ уоп 2еооп Ки 
2 і е 1 а, 8. 173—224; 6. | Козу. Му- ЬлГсик 8 225—240. 



Р V В Ь 1 К А Т ! О N Е N 

йег 8еусепко-6е8ЄІІ8сЬаїі сіег 1УІ88ЄП8с1іаїіеп іп ЬетЬегд 

О2атесісі-О аязе, 2ії. 

(іп икгиіпшоїіег ЙргаоЬе). 

МіНеі1ип£еп сіег Йеусепко-ОезеІЬсЬаі’І Леї* ЛУіззепвсЬаЛеп, геЛідіегІ уоп Ргої. 
МісЬаеІ Нгивеувкуі, Ьіз ]еіт,і егзсЬіепеп В(1е І—СХУІІІ и. СХХІ —II (ОевсЬісЬіе, 
АгсЬаоІо^іе ЕіЬпо^гарЬіе, ЗрглеЬе шиї ІЛІегаІиг^езсЬісЬіе, ЬезопЛегз Лег ІІкга- 
іпе). РгеТ$; ВЛе I - XX козіеп 48 Кгопеп, з'еЛег угеііеге Всі (аисЬ зерагаї 
каиЙісЬ) 3 Кг. ВЛ. ХХІН-ХХІУ (РорреІЬлпЛї б К., ВЛ. XXXI—її п. ХХХУ-УІ 
(РорреІЬііпЛе а 6 Кг., ВЛ. СХУІІ—VIII (РорреІЬ.) 8 Кг. 

РпЬІікаїіопеп Леї* 8екІіопеп ипЛ Коттізяіопеп Лег Веусепко-ОезеІІзсЬаїІ 
Лег \УІ88ЄП8сЬаЛеп: 

A. Рів ЬівІогізсЬ-рЬіІозорЬізсЬе 8екІіоп риЬІшегІв Ьїз 
1. 15 ВііпЛе іЬгег ИеіІга£в (ЯЬігпук ізІогуспо-Шовобдпоі зекеіі). 
ВЛ. 1: М. Нгияеуякуз, ОевсЬісЬіе Лег Окгаіпе. Т. I. (ЬІ8 А ті Гал £ 
Лея XI ЛаЬгЬ.) . .. . 7-50 Кг. 
ВЛ. II: М. Нгияеуяку), ОезсЬісЬіе . Лег ІЛсгаіпе. Т. II. (^Ьіз Міііе 
Лев XIII ЛаЬгЬ.), . . .. . . 7 50 Кг. 
ВЛ. III—IV: М. Нги.чеуяку^, ОевсЬісЬіе Лег ІТкгяіпе. Т. III (Ьіз 
7.иш Л. 1340).7-ГО Кг. 
ВЛ. V: Маїегіаііеп 211г КиІІиг^евсІїісЬіе Оаіігіепз іт XVIII -XIX ЛаЬгЬ. 4 Кг. 
ВЛ. VI-VII: М. Нги-Йеувкуі, ОевсЬісЬіе Лег ІІкгаіпе. Т. IV (Ьіз 
2ііпі Л. 1569) .... . .. 7 50 Кг. 
ВЛ. VIII —XI: М Нгивеу$ку.|, ОевсЬісЬіе Леї* ІІкгаіпе. Т. V (Уег- 
їавзип£ ипЛ зогіаіе Vе^Ьа1^пІ88е іп XIV XVII ЛаЬгЬ.) .7*50 Кг. 
ВЛ. X—XI: М Нгивеубкуі, ОевсЬісЬіе Лег ІІкгаіпе. Т. VI (Оеко- 
потпіясЬе, киїїпгеїіе ипЛ паїіопаїе Vе^ЬН1^пІ88е іп XIV XVII ЛаЬгЬЛ 7 50 Кг. 
ВЛ. XII -XIII: М. Нгивеувкуі, ОевсЬісЬіе Лег ІІкгаіпе. Т. VII 
(ІІкгаіпіясЬе Ковакеп Ьія 211111 .1. 1625 . 8 Кг. 
ВЛ. XIV: М. Нгивеувкуі, ОевсЬісЬіе Лег ІІкгаіпе, ВЛ. VIII, І. Твії 7*50 Кг. 
ВЛ. XVI: ЛІ. Хтуускг), Тягав 8еу£епко яія Маїег.5 Кг. 
2. II к г а і п і я с Ь - г и ІЬ е п і я с Ь е з А г с Ь і V: 
ВЛ. І: Н. 8 у) е псіскуі, І)іе ІїяпЛвсЬпГіеп Лев Мияеитз Лея КагоЛпуі 
Ріш іп ЬешЬегд . . ..... .3 Кг. 
ВЛ. II: іу. Кгапко, Маїепаїіеп /аг ОеясЬісЬе Лез В«яиегпіитя ипЛ Лег 
Оекопотік Оаіігіепз іт XVIII XIX ЛаЬгЬ. ... 4 Кг. 
ВЛ. III: М. Тегяакоуес, Маїегіаііеп 211г ОевсЬісЬіе Лег паїіоп. ЛУїеЛег- 
ЯеЬигІ Лег КиїЬепеп ііп Оаіігіеп 1830—1840 . 5 Кг. 
ВЛ. IV: Маїегіаііеп яйг ОевсЬісЬіе Лез гиіЬепівсЬеп ЗсЬиІлуезепз іп 
Оаіігіеп іт XVIII XIX ЛаЬгЬ.З Кг», 
ВЛ. V: М. Уоап]ак. РЬіІ0І0£ІвсЬе 8сЬгіЛеп Лея іу МоЬуІпускуі. 5 Кг. 
ВЛ. VI: Н. 8 у\) е п с і с к уЗ , Ріе НапЛвеЬгШеп Лев Мизеитз Лев Nа- 
гоЛпуі Ріт. II Теіі.З Кг. 
ВЛ. VII: Н. Зуіепсіску^, Ріе НапЛзсЬгііїеп Лея Мизеитз Лез Ка- 
гоЛпуі Ріт. III Теіі . . ..З Кг. 
ВЛ. VIII; Рг. І. Ггапко, Рег КатрГ ит АІрЬаЬеІ іп Оаіігіеп іт Л. 
1859 ...З Кг. 
ВЛ. IX и. ВЛ. X: М. \\гогп]ак, Веііга^е гпг ОевсЬісЬіе Лег пкг. 
ІлеЛег ипЛ Уегвібкаїіопеп.*.а 4 Кг. 

B. Ріе рЬіІ0І0£ІвсЬе 8екІіоп риЬГшегІе Ьія уеігі 15 ВЛе іЬгег Веіігаре 
(ХЬігпук Шо1о£Іепоі вексіі). 
ІІкгаіпівсЬе ВіЬІіоіЬек. ВЛ. І—VIII. 



С. 1>іе таіЬетаІізсЬ-паІиг^іззепясЬаГіІіеЬ-теЛігі пізсЬе Векііоп ри- 
Ьіігіегіе Ьія іеігі 16 ВііпЛе іЬгег Веі1га«ге (ХЬіпіук). 

О. Б іе АгсЬаео£ГарЬіясЬе Котшіязіоп риЬіігіегІе Ьіг )еІ%1 ГоІ£епЛе \¥егкв: 
1. (} и е 11 е п х и г ОезсЬісЬіе Лег 17 к г а і не. 
Всі. І: М. Нгизеузку}, Ьизігаїіопеп Лег кГші^іісЬсп Иотапсп іп Лей 
Вегігкеп уоп Наіус шні РегетуЛ уот З 1565 -66 . 4 Кг. 
ВЛ. II: М. Нгтіеузку^ Ілшігаїіопєп Лег кипілі. Потапеп іп Леп 
Вегігкеп уоп Регетузі ипсі 8апок іт .1. 1565 . . 4 Кг. 
Асі. III: М ІІгизеуякуі, Ілізігаііопеп сіег кипілі. Ботапеп іп сіеп 
Вегігкеп уоп СЬоїт, Веіз шні ВетЬег^ іт .1. 1564-5 . 5 Кг. 
Всі.-IV V: 81. Топі азіузку],' ОяіігібсЬе Акіеп шні Аппаїеп низ 
сіеп Л. 1648—1649 а . . . . . 4 Кг. 
Всі. VI: 81. ТотазіуДкуі. ВаіігізсЬеп СЬгопікеп 1648—1657. . . 6 Кг. 
ВЛ. VII: М. II ги з е уз кур їлізігаїіопеп уот 3. 1570 . . . . . 4 Кг. 
Всі. VIII: І у. Кгур]акеуус, Акіеп гиг ОезсЬісЬіе сіег икг. Коеакеп 
1513-1630 ...   4 Кг. 
Всі. XII: 1)і\ М. КогсіиЬа, Акіеп яиг ОезсЬісЬіе Лег икг. Козакеп 
1648 1657 . 5 Кг. 
Всі. XXII: Лоигпаї уоп Л. Магкоуус . . . . 4 Кг. 
2. Оепктаїег сіег икгаіпізсЬеп ВргасЬе ипсі Ьііегаіиг. Всі. І—VII. 
3. Коіі і аг е У&куі, Піе іпчуєзіісгіє Аепеїз, АЬсігиск сіег егзіеп Аизц-аЬе 
уот Л. 1798. 
4. Ак1еп>Ватт1ип£ гиг ОезсЬісЬіе сіег зогіаІ-роіііізеЬеп ипсі 
окоиотізсЬеп УегіїаНпіззе Лег \Уе8І-17кгаіпе,.З Кг. 
5. 8еу£епко, КоЬгагр Касяішііе сіег евіеп Аиз*гаЬе уош 1840. . . .1*50 Кг. 

Е. ВіаііяіізсЬе Кошт і яз і о п риЬІігіегі: 

1. 81.иЛісп аиз сіет ОеЬіеіе сіег ВогіаЬуіззепзсЬаІіеп ипсі 
сіег 8 і а 1 і з і і к, Ьіз зеігі 3 Всіє а. З Кг. 

Г. ЛигісіізсЬс Коттіззіоп риЬіігіегІе Ьіз }еігі: 

1. ЛигіЛізсЬе Xеі 18еЬгі 11, Ьіз зеігі 10 ВЛе а. 2 Кг. 
2. Л иг і Л і ясЬ е и и Л о к о п о т і зс Ь е 2 е іІзсЬ гі 14, Ьіз ^е12^ 10 ВЛе а 3 Кг. 
3. ЛигіЛізсЬе ВіЬііоіЬек. Ьіз ^еігі 4 Всіє а.2 и. З Кг. 

О. Ріе ЕіііпогарЬі8сЬе Коттіззіоп риЬіігіегІе: 

1. ЕіЬп о^гарЬізсЬе Затт1ип£еп (Ето^гаЯспуз ХЬігпук ; Ьіз 
^е^21 егзсЬіепеп 35 ВаиЛе. 
2. Маїегіаіісп гиг икгаіпізсЬеп Еіі» ію1чг£іе; Ьіз ^еігі егзсЬіе¬ 
пеп 15 ВапЛе. і 

В, ВіЬІіо^гарЬізсЬе Коттіззіоп риЬІігіегІ: 

Веі1г;і£е гиг икгаіпізсЬеп ВіЬІіо^гярЬіе, Ьіз іеігі 3 ВЛе. 6 Кг. 

СЬгопік Лег ОезеІІзсЬаІІ, епіЬаІІ ВегісЬіе ііЬег Ліе Таїі^кеіі Лег Оезеїі- 
зеЬаГі, 8екііопеп ипсі Котпііязіопеп ЛегзеІЬеп, егзсіїеіпі 4 Маі іт ЛаЬге. Вія 
)е1г1 егвсіїіепеп N. 1—56 икгаіпізсЬ ипсі ЛеиІзсЬ. 
Ріезс ипсі апЛеге РиЬІікаііогїеп Лег ОезеІІзсЬаІЇ зіпсі іп Лег ВисЬЬапЛІип^ 
Лег §еусспко-ОезеНзсЬаїі Лег ЛУіззепзеЬаГіеи іп ЬетЬег£, Кіп£р1аіг, N1*. 10 
уоггаіІ£. 


